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VITAMINAS E MINERAIS

a saúde da população, pois sabe-se 
que existem vários fatores que tem 
contribuído para desenvolvimento de 
novos produtos devido ao aumento 
de consciência dos consumidores que 
buscam melhorar a qualidade de vida 
optando por hábitos saudáveis.

Para obtenção de vida saudável 
e produtiva, a população necessita 
ingerir quantidades adequadas de 
alimentos, incluindo aqueles ricos em 
vitaminas e minerais. A fortificação 
de alimentos, ou seja, a adição de 
vitaminas ou minerais a alimentos de 
uso convencional, visa garantir a inges-
tão diária recomendada, estabelecida 
pelo Ministério da Saúde, ANVISA, 
sendo como um procedimento eficaz 
na prevenção da deficiência de vários 
micronutrientes, tais como: vitamina 
A, C, ferro, entre outras.

De acordo com a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária, ANVISA, 
o alimento fortificado/enriquecido 
ou simplesmente adicionado de nu-
trientes é todo alimento ao qual for 
adicionado um ou mais nutrientes 
essenciais contidos naturalmente ou 
não no alimento, com o objetivo de 
reforçar o seu valor nutritivo e ou 
prevenir ou corrigir deficiência(s) 
demonstrada(s) em um ou mais nu-
trientes, na alimentação da população 
ou em grupos específicos da mesma(3).

FORTIFICAÇÃO
A fortificação é um processo rela-

tivamente simples, mas é importante 
a seleção correta do composto a ser 
utilizado e do alimento usado como 
veículo de transporte. O alimento pode 
interferir na absorção do composto, 
diminuindo sua biodisponibilidade. 
Muitas vitaminas e minerais são uti-
lizados na fortificação de alimentos. 
O uso da fortificação industrial de 
alimentos tem sido um dos melhores 
processos para o controle das carên-
cias nutricionais de microelementos 
da população, em todo mundo(2).

As vitaminas e os minerais são 
nutrientes essenciais para o funcio-
namento do nosso corpo, regulam 
enzimas e hormônios, participam da 
manutenção do batimento cardíaco, 
da contração muscular, do funciona-

mento cerebral e do equilíbrio como 
um todo. Devem ser ingeridas através 
da alimentação, já que não são pro-
duzidas pelo organismo.

Muitas vezes, a população não 
consegue atingir suas necessidades 
nutricionais pela alimentação, muitas 
vezes é recomendada uma suplemen-
tação dos nutrientes deficientes na 
dieta através de uso de alimentos 
fortificados com vitaminas e mine-
rais, polivitamínicos e poliminerais 
podendo ser encontradas nas formas 
de sachês, comprimidos ou cápsulas.

Dentro do mundo das vitaminas e 
minerais, podemos destacar a existên-
cia de vitaminas que possuem um alto 
poder antioxidante, sendo uma delas, 
a vitamina C.

VITAMINA C
A vitamina C ou ácido ascórbico é 

uma molécula usada na hidroxilação 
de várias outras reações bioquímicas 
nas células. A sua principal função 
é a hidroxilação do colágeno, a pro-
teína fibrilar que dá resistência aos 
ossos, dentes, tendões e paredes dos 
vasos sanguíneos. Além disso, é um 
poderoso antioxidantes, sendo usado 
para transformar os radicais livres de 
oxigênio em formas inertes. É também 
usado na síntese de algumas moléculas 
que servem como hormônios ou neu-
rotransmissores. Em gêneros alimen-
tícios podem ser usado como aditivo 
nas funções: antioxidante, melhorador 
de farinha e estabilizante de cor.

ESTABILIDADE DAS 
VITAMINAS

A estabilidade das vitaminas nos 
processamento industrial de alimen-
tos, podemos destacar que as vita-
minas de modo geral, são compostos 
bastante sensíveis podendo ser degra-
dadas por vários fatores, como tem-
peratura, presença de oxigênio, luz, 
umidade, pH, duração do tratamento 
a que foi submetido o aumento, entre 
outros. Porém, quando desenvolve-se 
um produto adicionado as vitaminas, 
leva-se em consideração a importância 
de fazer a sobredosagem adequada 
para cada processo para garantir que 

no final de cada tratamento aplicado 
se tenha a quantidade desejada/espe-
rada das vitaminas. 

As estabilidade das vitaminas se 
diferem-se entre si em um mesmo 
alimento ainda que submetidos as 
mesmas condições de processamento 
e estocagem. Isso se deve, principal-
mente, à matriz de cada alimento que 
interage de forma diferente com as 
vitaminas, protegendo-as, e fazendo 
com que os efeitos do processamento 
sejam diferentes(4).

A Univar do Brasil, dispõem aos 
clientes possibilidades de criação e 
desenvolvimento de novos conceitos 
juntamente com parceiros para ofe-
recer um mix de vitaminas e minerais 
para que seja adicionado em diversos 
segmentos do setor alimentícios.
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FORNECEDORES DE INGREDIENTES EM DESTAQUE

"Os pilares de sucesso de nossa empresa é o 
que nos ergue e nos impulsiona". 

Busca da excelência no padrão de atendimento - Em 
2012, a Plury Química é certificada ISO 9001 que gerencia 
padrão de Qualidade visando a satisfação de seus clientes 
através da melhoria contínua de seus processos e serviços. A 
certificação assegura a empresa em relação aos seus parceiros 
o quão a organização é séria, sólida e comprometida com o 
mercado em que atua.

Linha de produtos - Acidulante; emulsificantes; espes-
santes; estabilizantes; fosfatos; melhoradores de farinha; 
realçador de sabor; reguladores de acidez; umectantes; coran-
tes; antioxidantes; ingredientes; antiumectantes; gorduras; 
aromatizantes; bicarbonatos; conservantes; edulcorantes; 
coberturas e aminoácidos. Mercados atendidos: panificação; 
bebidas; doces e confeitos; molhos e condimentos; gelados co-
mestíveis; cárneos; lácteos; industrial em geral e cosméticos.

FI 2014 - A Plury apresentará novos produtos e parceiros 
em seu stand. Não deixe de visitar.

25 anos de existência e muito mais - Em 2014, a empresa 
completa 25 anos e sempre priorizou o profissionalismo, ética, 
qualidade, satisfação, comprometimento, responsabilidade 
ambiental e social, solidez, competência, bom atendimento, 
a satisfação e a fidelização dos clientes. A Plury ainda com-
pletará muitos aniversários e manterá suas PARCERIAS, com 
QUALIDADE em seus serviços na busca da EVOLUÇÃO con-
tínua. Em 25 anos, a Plury Química não mediu esforços para 
incorporar as necessidades do mercado e oferecer os melhores 
produtos agregando os melhores serviços em distribuição.

CONTATO
Rua Serra da Borborema, 262/270
Parque Reid - 09930-580 - Diadema, SP
Matriz SP.: (11) 4093-5353 / Filial NE: (83) 3022-6701
pluryquimica@pluryquimica.com.br

www.pluryquimica.com.br

A EMPRESA

O compromisso com a busca da excelência no atendi-
mento e satisfação do mercado nos credencia a PARCERIA. 
A confiabilidade do mercado em nossos serviços e produtos 
nos associa a QUALIDADE. E o amor pelo trabalho e o anseio 
de sempre fazer melhor nos leva a EVOLUÇÃO. 

Em 1989, inicia-se a história da Plury Química e desde 
então não para de escrever uma história de crescimento e 
desenvolvimento com responsabilidade e qualidade atuando 
através de três unidades de negócios, alimentício, industrial 
e borracha.

O mercado merecia mais - Em 2009, a empresa começa 
a operar no Nordeste, com escritório em João Pessoa e CD 
em Recife, visando maior disponibilidade de produtos aos 
clientes, agilidade em suas operações, melhores custos de 
aquisição, assistência técnica e de desenvolvimento de novos 
produtos. Com o CD em Recife e a proximidade do Porto de 
Suape, a Plury oferece maior competitividade nos produtos 
importados e reduz o “lead time” nas entregas aos clientes, 
além de reduzir os custos com transporte.

Com planejamento e visão, em 2010, a Plury começa a 
atuar com efetividade em mais uma unidade de distribuição, 
com escritório comercial e CD localizado em Itajaí importando 
produtos para antecipar, atender e oferecer soluções aos seus 
clientes da região Sul.

A Plury supera expectativas - A Plury busca superar as 
expectativas de seus clientes com um trabalho de excelência 
e confiável, parcerias sólidas, atenção na capacitação interna 
assegurando o crescimento e a rentabilidade do negócio. Com 
um processo de rastreabilidade em tempo real a Plury garante 
agilidade no processo e que o produto chegue em perfeitas 
condições ao seu destino. 
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www.grasse.com.br

EMPRESA

A Grasse foi fundada em maio de 1996, e em parceria 
com a Symrise fornece aromas para o segmento alimentício 
e farmacêutico. Está sempre em busca de novas informações 
e tendências que possam inspirar seus clientes em novos de-
senvolvimentos. O alto nível de qualidade em seus produtos e 
a agilidade no atendimento faz da Grasse uma das empresas 
mais eficientes do segmento.

PROJETOS
Todo projeto é acompanhado desde a coleta do briefing 

até a inserção do produto no mercado, envolvendo as equipes 
de P&D, gestão de projetos, marketing e comercial. Parte 
dos negócios realizados pela Grasse nascem de projetos 
proativos: apresentações de sugestões, novas tendências 
de consumo e informações de mercado. O resultado deste 
tipo de projeto é o surgimento de excelentes ideias e novos 
produtos.

PARCERIA
Considerada uma das líderes do mercado mundial de 

aromas e com unidades em 34 países, a Symrise é a multi-
nacional que nasceu em 2003, com a fusão das centenárias 
Dragoco e H&R (Haarmann & Reimer), ambas alemãs. É 
fabricante de matérias-primas e ingredientes ativos para a 
indústria alimentícia, incluindo todos os tipos de aromas. 
A Symrise fornece valiosas informações - tendências e 
estudos de mercado - que auxiliam muito nossos clientes 
no dia a dia.

EQUIPE
Comprometimento é mais que um conceito na Grasse. 

É um dos valores mais importantes, que significa entender 
o cliente e suas necessidades e sugerir soluções adequadas 
no momento certo. A prática deste valor resulta em um 
atendimento cada vez mais próximo dos clientes, garantindo 
soluções sob medida e resultados com excelência.

CONTATO
Rua Luis Lawrie Reid, 295
Campanário - Diadema, SP
SAC: (11) 4092-7080
grasse@grasse.com.br
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A EMPRESA

Já com 15 anos de existência e exportando para mais de 50 
países, a Gelnex alcançou uma posição de supremacia em seu 
segmento através da qualidade, consistência e performance 
da gelatina que fabrica.

Com capacidade produtiva em mais de 20 mil toneladas 
anuais, possui plantas industriais estabelecidas estrategica-
mente em grandes regiões fornecedores de matéria-prima, o 
que garante a excelência de seus produtos.

PRODUTO
A Gelnex produz uma ampla variedade de gelatinas: 
• Gelatina suína.
• Gelatina bovina.
• Colágeno hidrolisado.

Atendendo diversas faixas de bloom e perfil granulométrico 
conforme as necessidades de cada cliente.

www.gelnex.com.br

COMPROMISSO COM A QUALIDADE E O 
MEIO AMBIENTE

Com o objetivo de fornecer gelatina com padrões rigoro-
sos de qualidade e garantir a máxima segurança alimentar, a 
Gelnex conta com a certificação BRC e ISO 22 000.

Suas atividades levam em consideração a preocupação 
com o meio ambiente com ações em prol de um mundo mais 
sustentável. Desta forma, desde 2007 com iniciativas inter-
nas, foi pioneira na implementação voluntária do Programa 
Brasileiro de Gerenciamento de Emissão de Gases do Efeito 
Estufa (GHG Protocol).

EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA
A responsabilidade social é um dos princípios para pro-

mover seu crescimento de forma ética e integrada com a 
comunidade. Filiada à Fundação Abrinq, como Empresa Amiga 
da Criança, a Gelnex também está engajada na defesa dos 
direitos da criança e do adolescente.

APLICAÇÕES
A gelatina é um ingrediente multifuncional excelente para 

as mais diversas aplicações.

CONTATO
Tel.: (49) 3458-3500 
Cel.: (11) 9 9892-6566
gelnex@gelnex.com.br
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Fi Europe Fi Asia Fi Vietnam Fi South 
America

Hi Japan Fi India Fi Asia-China Fi IstanbulFi Russia Hi Europe

@Fi_Global
Search for Food ingredients

2 - 4 December 2014 
Amsterdam RAI,
The Netherlands

But words that play a vital role in the success of any 
business in the food and beverage industry. That’s why we 
place them at the heart of everything we do.

Source business partners and solutions to solve nutritional 
product challenges and ensure you grab a piece of the  
$1 trillion health, natural and nutritional f & b market.

Grow your business by generating new leads while 
keeping up to date with the latest health & wellness 
market developements at a tradeshow attended by over 
8,000 senior decision makers.

Nurture valuable business partnerships and contract new 
suppliers to improve cost margins or innovate product lines 
in this vibrant and growing sector of the f & b industry.

Hi Europe & Ni, the right ingredient for 
innovation and sourcing

Save €110 now - register at www.hieurope.com/sweetpress

Three simple words: source, grow and nurture.

Register to visit at www.hieurope.com

2 – 4 December 2014
Amsterdam RAI
The Netherlands

@Fi_Global

Search for Food ingredients

Source business partners and solutions to solve nutritional 
product challenges and ensure you grab a piece of  
the $1 trillion health, natural and nutritional food and  
beverage industry.

Grow your business at the only tradeshow where 82% of the 
visitors are likely to do new business as a result of their visit.

Nurture valuable business partnerships by exploring endless 
networking opportunities with over 500+ key global suppliers 
and 8,000 senior decision makers while keeping up to date 
with the latest market developments.

The 360 perspective of 
the Health, Nutrition and 
Wellness industry

Fi Europe Fi Asia Fi Philippines Fi Vietnam Fi South America Fi India Fi Asia-China Fi Istanbul Hi Europe
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