
Oris Alimentos investe no lançamento da linha de batatas a base de óleo de palma 
com assinatura da a10 Design 
 
A nova empresa Oris Alimentos que chega ao mercado competitivo de batatas snacks, lança a 
partir deste mês nas gôndolas do Pais, sua linha Lambisk, composta por seis produtos à base 
de batata: lisa natural, lisa chilli pimenta, lisa costela grelhada, lisa queijo, ondulada original 
teen e batata palha produzidas com óleo de palma de excelente qualidade.  
 
Preocupada com a saúde do consumidor  brasileiro por uma vida mais saudável, a Oris,  
contou com o know-how de uma equipe de profissionais ligados ao agronegócio que pesquisa e 
seleciona as variedades de batatas mais apropriadas para a fabricação, garantindo assim a 
crocância, sabor e frescor de seus produtos. 
 
Para disputar no mercado com outras empresas já existentes no setor de alimentos, a Oris fez 
um investimento de R$ 2 milhões de reais e pretende chegar em 2008, com um faturamento 
de R$ 8 milhões de reais. 
 
a10 Design assina a criação da logomarca e das embalagens.  
 
A tipologia das embalagens  Lambisk foi especialmente estruturada para falar com o público 
jovem nos pontos-de-venda. E o produto em destaque saindo da parte interna da forma a criar 
movimento e transmitir "appettite appeal".E a diferenciação dos produtos foi feita por meio de 
cores e vinhetas. 
 
Já para o principal produto, a batata ondulada,foi criado uma personagem que fala 
diretamente com o público alvo: um animal aparentemente selvagem e ao mesmo tempo 
"descolado" e com atitude típicas da atual geração teen.  
 
Para isso foi desenvolvida uma imagem do produto que corresponda esteticamente  aos 
anseios da empresa  em crescer e se tornar uma referência de produtos que aliam capacidade 
técnica de produção + sabor + modernidade e inovação tanto em embalagens, como em 
produtos.  
 
"A Oris criou a marca Lambisk como forma de explorar o nome que caracteriza uma forma 
divertida de petiscar, lambiscar e lambuzar-se.Já o nome Oris vem do latim, que significa 
cultor: aquele que cultiva, que trata da terra e que pode cultivar", explica a sócia- proprietária 
da Oris, Eliana Ninomiya Murdan Moreira. 
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