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“O melhor hambúrguer do mundo&#8221; é feito com a carne suína Alegra
News

A maior rede de casual dinning do Brasil escolheu a Alegra para oferecer qualidade, variedade e experiência única de sabor
aos seus clientes. A nossa marca é a fornecedora dos cortes suínos: bacon, costelinha e linguiça defumada utilizados no
preparo dos hambúrgueres especiais da Rede de Restaurantes Madero, comandada pelo renomado chef Junior Durski.
Famoso pelo slogan “O melhor hambúrguer do mundo”, a qualidade sempre foi o diferencial do empreendimento de Durski,
que tem mais de 100 unidades, entre steakhouses e containers, em vários estados do país. Para o empresário, a parceria com
a Alegra é um relacionamento importante para a rede. “A Alegra atende todos os requisitos de sustentabilidade, qualidade e
inovação, assim como o Madero tem em seu DNA”, conta o chef.
Para oferecer o melhor produto final, a Alegra trabalha com a combinação de condições de trabalho ideal. As tecnologias
utilizadas são de última geração, com nível de automação acima do mercado, proporcionando assim cortes mais
padronizados e atendendo às exigências do Madero.
Outra etapa importante da parceria, é o fornecimento. São respeitados os volumes e datas de entrega. Os produtos são
acondicionados em embalagens primárias e secundárias, conforme a especificação técnica de suas temperaturas. Todos os
produtos são transportados em veículos refrigerados e entregue de acordo com o planejamento.
A parceria entre a Alegra Foods e o restaurante Madero fortalece ainda mais as marcas e resultou na campanha “Falou em
carne suína no Madero, falou Alegra”, que já está sendo divulgada em diversos tipos de veículos de comunicação de todo o
Brasil. Essa união ainda ajudará uma entidade beneficente. O valor do cachê pelo uso da imagem do chef Junior Durski será
totalmente revertido para uma instituição de caridade da região do Campos Gerais, no Paraná, a ser escolhida pela Alegra.
Movida pelo objetivo de mostrar que a carne suína oferece uma grande variedade de cortes e leva muito mais sabor e
nutrição para as refeições, a Alegra está chegando cada dia mais longe, alcançando outros segmentos da alimentação. E é
uma grande conquista para Alegra ser a escolha de confiança de uma rede que prioriza tanto por qualidade e procedência.
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