
FiSA 2014 
REÚNE MARCAS LÍDERES DA 
INDÚSTRIA E ESPECIALISTAS NO 
PRINCIPAL EVENTO DO SETOR DE 
INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS
Novas empresas expositoras, produtos 
surpreendentes e realização de negócios 
marcaram esta edição do evento.
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INTRODUÇÃO

De 5 a 7 de agosto o Expo Center 
Norte tornou-se o principal ponto de en-
contro do setor de ingredientes alimen-
tícios na América Latina, quando rece-
beu a 18ª Food ingredients South Ame-
rica 2014 (FiSA), evento do portfólio  
da UBM Brazil. A feira reuniu 700 
marcas expositoras nacionais e interna-

cionais, contabilizando mais de 13 mil 
visitantes qualificados. “Recebemos im-
portantes fabricantes, distribuidores e 
empresas do setor, que apresentaram 
inovações em matérias-primas e tecno-
logias para a indústria de alimentos e 
bebidas”, destacou Fernando Alonso, 
gerente do evento.

Pela primeira vez na Food ingre-
dients South America, o espaço New 
Products Zone, em parceria com a 

Mintel, apresentou os lançamentos de 
produtos de expositores e as tendên-
cias em ingredientes e produtos de 
consumo. 

Entre as novidades expostas, o Kokumi  
Taste Yeast Extract, pó de levedura que 
evidencia o sabor dos produtos, da Angel 
Yeast; a linha de sucos detox, da Döhler, 
as gominhas de nutrição, da DSM, o 
chocolate Veggie Milkshake, achocola-

tado com vegetais, como batata-doce, 
cenoura, brócolis e adoçado com cana-
-de-açúcar, entre outros.

“Este ano a FiSA veio com força 
total na parte de nutrição. Para a 
DSM, a participação é importante, 
pois passamos por várias mudanças 
e aproveitamos o evento para expor 
novas propostas, como novas tecno-
logias e serviços”, explicou Fabiana 
Assis, vice-presidente para Nutrição 

Humana na América Latina. 
Para a Döhler, uma das principais 

qualidades do evento é a visibilidade 
que o mesmo proporciona. “Durante 
os três dias recebemos muitos clien-
tes, com vários projetos que foram 
concretizados na feira. Poderemos 
ampliar nossa participação no setor 
de bebidas”, analisou a gerente de 
Marketing Jane Vieira.

ATRAÇÕES E 
CONGRESSOS 

Paralelamente à exposição de pro-
dutos e equipamentos, diversos temas 
relevantes para os profissionais que 
atuam nos setores alimentício e fármaco 
foram debatidos por renomados espe-
cialistas da área durante os três dias de 
realização do evento.

Tendências em produtos e soluções 
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nutricionais inovadoras para a indústria 
de alimentos e bebidas foram apresen-
tadas por renomados especialistas do 
mercado brasileiro e internacional nas 
conferências técnicas da 18ª FiSA. No-
vas tendências na área de panificação, 
ingredientes para produtos cárneos, 
suplementos, processamento de óleos 
vegetais, alimentação saudável e mui-
tos outros assuntos relacionados ao 
mercado alimentício fizeram parte da 
programação. 

Neste ano, o programa de conferên-
cias técnicas dos três dias de feira foi di-
vidido em oito módulos: Fi Marketing & 
Trends, Conferência Health Ingredients, 
Simpósio ILSI, Fórum de Cereais, Fórum 
Inovação em Produtos Cárneos, confe-
rência sobre Suplementos, apresentação 
do livro Ingredients Trends, do ITAL, e 
workshop da ABIAM. 

Entre os destaques das conferências, 
o Health Ingredients, organizado pela 
Dra. Gláucia Maria Pastore (UNICAMP/
FEA) mostrou propriedades funcionais 
de frutas brasileiras pouco pesquisadas. 
O estudo apresentado sugere que o mer-
cado brasileiro tem enorme potencial 
na produção de insumos naturais para 
a indústria de alimentos.  

Pesquisas de mercado também 
foram apresentadas por empresas con-
ceituadas mundialmente, como Mintel 
e Euromonitor, que apontaram forta-
lecimento do ativismo do consumidor 
e o aumento da venda de sucos, água 
engarrafada e chás, respectivamente. 
Segundo Ewa Hudson, da Euromonitor 
International, 65% do crescimento do 
setor de bebidas até 2019 deve se origi-
nar da venda desses produtos.

O painel Brazil Ingredients Trends 
apresentou as tendências e inovações 
relacionadas ao setor de ingredientes 
alimentícios, definidas pelo estudo de-
senvolvido pelo ITAL - Instituto de Tecno-
logia de Alimentos. Em primeira mão, os 
participantes receberam a publicação 
impressa do “Brasil Ingredients Trends 
2020”, inédita no mercado brasileiro.

Já no workshop promovido pela As-
sociação das Indústrias de Ingredientes 
para Alimentos (ABIAM), os participan-
tes tiveram a oportunidade de trocar 
experiências sobre a inovação frente 
aos desafios tecnológicos, regulatórios 
e econômicos. Além disso, empresários 

que representam setores específicos 
na indústria também encontraram na 
programação temas direcionados ao 
segmento do mercado em que atuam. 

Muitas empresas aproveitaram sua 
participação no evento para apresentar 
novidades que aguçaram o paladar dos 
visitantes, a exemplo dos queijos em 
pó da Tovani Benzaquen Ingredientes, 
aromas naturais para bebidas da Univar, 
e diversos tipos de azeites produzidos 
com extratos de frutas da Amazônia 
da Beraca.

INNOVATION TOURS 

Cerca de 50 visitantes participaram 
do Innovation Tours, visita focada e guia-
da nos estandes de empresas expositoras 
da Food ingredients South America, tais 
como DSM, Döhler, Ingredion, Merck, 
Gelita, entre outras, que apresentaram 
as principais tendências em produtos 
naturais. O programa, coordenado 
em conjunto com a Equilibrium Con-
sultoria, foi testado e aprovado pelos 
participantes.

Este ano, o Innovation Tours apresen-
tou como uma das maiores tendências do 
mercado, a naturalidade nos alimentos. 
Durante o warm-up, de 20 minutos, 
especialistas da Equilibrium discutiram 
casos de produtos que mostram como a 
naturalidade permeia diferentes momen-
tos de consumo e targets específicos, e 
como pode ser alcançada e explorada 
em seus produtos em curto, médio e 
longo prazo. Também foram abordados 
assuntos como a diferença entre natura-
lidade e funcionalidade; produtos GMO e 
orgânicos; e a relação entre comunicação 
visual e atitude da marca. 

FI EXCELLENCE AWARDS

Na noite do dia 5 de agosto, os 
vencedores do Fi Excellence Awards - o 
Oscar da indústria alimentícia - foram 
anunciados no jantar de celebração no 
Restaurante VIP durante a Fi South 
America. 

Na categoria “Produto Alimentício 
Funcional Mais Inovador”, a bebida à 
base de frutas de baixa caloria “Lumi-
nus Life”, da W Pesquisa, Tecnologia e 
Indústria de Alimentos foi a vencedora. 

Em “Produto Alimentício Mais Inova-
dor”, quem levou o troféu foi a “Pipoca 
Gourmet”, da Pipó. Já na categoria “In-
grediente Alimentício Mais Inovador”, a 
Ingredion foi a vencedora com o substi-
tuto de farinha de trigo “Precisa Bake 
GF”, solução para produtos sem glúten.

Além disso, a FiSA aconteceu em 
paralelo com a CPhI South America, 
único evento focado em ingredientes 
farmacêuticos da America Latina e que 
possibilitou a sinergia entre empresas 
e especialistas de ambos os setores, 
que oferecem, cada vez mais, produtos 
voltados ao bem-estar e que atuam na 
manutenção da saúde. 

Fi South America 2015
Data: 25 a 27 de agosto de 2015

Local: Transamérica Expo Center - São 
Paulo, SP

Organização: UBM Brasil
Informações: www.fi-events.com.br
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Arla Foods Ingredients
Tel.: (11) 3469-6233

www.arlafoodsingredients.com
anmou@arlafoods.com

ESTRELAS DA FiSA

ARLA
A EMPRESA

“Quality starts here”: Arla Foods In-
gredients é líder global em ingredientes 
do soro de leite para produtos em uma 
série de categorias, como panificação, 
bebidas, laticínios, sorvetes, indústria 
de nutrição clínica, infantil e esportiva.

Os pilares do seu negócio são ingre-
dientes inovadores, instalações ultra 
modernas  e uma equipe de especialistas 
dedicados. Baseando-se em seu portfólio 
de proteínas funcionais e nutricionais do 
soro de leite, minerais do leite, lactose 
e permeado, sua equipe de especialis-
tas fornece soluções que trazem novos 
produtos alimentares com rapidez e 
eficiência para o mercado. Os seus cen-
tros de aplicação executam centenas 
de testes de produtos para clientes a 
cada semana. Todos os ingredientes são 
produzidos utilizando tecnologias de 
última geração de processamento em 
sua fábrica na Dinamarca, ou por uma 
de suas joint ventures na Argentina, 
Alemanha e Reino Unido.

A Arla Foods Ingredients Group P/S 

é 100% subsidiária da Arla Foods, uma 
empresa de laticínios global e cooperati-
va de produtores de leite na Dinamarca, 
Suécia, Reino Unido, Alemanha, Bélgica 
e Luxemburgo.

A ARLA FOODS 
INGREDIENTS NA FiSA

Um dos destaques da Arla Foods Ingre-
dients na FiSA 2014 foi a linha de proteína 
do soro de leite, como o WPC (Whey Protein 
Concentrate), o WPI (Whey Protein Isolate) 
e o WPH (Whey Protein Hydrolysate), que 
possuem alto valor nutricional e alto teor 
de aminoácidos essenciais, favorecendo a 
recuperação e a síntese protéica muscular, 
diminuindo a fadiga, a gordura corporal e 
melhorando a performance dos esportistas e 
dos mais velhos (seniors). O outro destaque 
foi com o Nutrilac® para o uso do soro ácido 
na indústria láctea.

Para a Arla Foods Ingredients, a FiSA 
2014 foi um sucesso! Todas as propostas 
apresentadas pela AFI foram bem aceitas 
pelo público, resultando em vários novos 
desenvolvimentos em nutrição clínica e 

esportiva, chocolates, sorvetes e lácteos.
Vale ainda destacar que a Arla Foods 

Ingredients foi uma das empresas 
finalistas do Excellence Awards, 
o Oscar da indústria alimentícia.

RSS Feed
Visite a página da Arla Foods 

Ingredients (www.arlafoodsingredients.
com/news) e assine o News RSS Feed para 
receber todos os desenvolvimentos mais 
recentes - atualizado regularmente.

Twitter 
Siga a AFI no twitter para ver as últi-

mas atualizações @ArlaIngredients

estrelas-2014-montando.indd   56 12/09/14   09:56
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ESTRELAS DA FiSA

CP KELCO
A CP Kelco inovou mais uma vez 

na edição das feiras FiSA e CPHI 2014, 
com novidades antenadas às mega 
tendências de mercado: conveniência, 
eficiência, bem estar e saúde, esporte,  
saciedade,  redução de açúcar e gordura, 
fortificação e suplementação e conver-
gências de mercados. Destacamos: uso 
da reologia de diferentes hidrocolóides 
de origem natural multipropósito: único 
ingrediente que garante processabili-
dade, baixo custo em uso, excelente 
performance e influencia positivamente 
o sensorial dos produtos comerciais, que 
ficou entre os finalistas do FI Awards 
2014. Alguns destaques das soluções 
apresentadas na feira:

Linha E-2Go, novas formas de con-
sumo - pós, géis e bebidas concentradas 
e veggie gummies - desenhadas a partir 
de demandas demográficas específicas: 
“boosting” de energia, saúde muscular e 
cognitiva, queima de gordura e saúde di-
gestiva. Destaque: alternativas à gelatina 
e ao amido, soluções com óleo de coco e 
consumo de BCAA de forma indulgente.

Pleasure Island, bebida inovadora, 
zero açúcar, que conjuga frescor e poder 
de hidratação da água de coco com o 
snack nata de coco e fibras (inulina). 
Tecnologia fluid gel - Kelcogel® F, que 
suspende sem aportar viscosidade

Sweet Indulgence: pectina Genu® 
Explorer que permite ao formulador 
reduzir sólidos, otimizar processos e 
oferecer ao mercado brigadeiros de 
textura moldável ou squeeze de alta 
preformance e sensorial com menor 
custo e que eliminam a necessidade de 
uso de amido.

Opa! Iogurte grego bebível, alto 
conteúdo proteico, zero açúcar e grãos 
milenares (quinoa). Estabilizado com 
Genu® YA-100, substitui amido, gelatina 
e guar

The Buzz, bebida zero açúcar, que 
conjuga a textura do smoothie e con-
sumo de porção de frutas e vegetai. 
Excelente performance detox, meal 
replacement e sensorial delicioso, esta-
bilizado com Kelcogel® HF-B e Keltrol® 
Advanced Performance.

Vendas:  
Flavio Tanaka - flavio.a.tanaka@cpkelco.com
João Golfi - joao.c.golfi@cpkelco.com
Sergio Bezerra - sergio.bezerra@cpkelco.com

Serviço Técnico: Liliane Furlan: 
liliane.s.furlan@cpkelco.com  
(Alimentos e Bebidas)
Luiz Martins - luiz.martins@cpkelco.com 
(Consumidor e  Industrial)

Marketing: Marina Boldrini 
marina.g.boldrini@cpkelco.com

CP Kelco Brasil SA
Tel.: (19) 3404-4600

cpkelco.com

estrelas-2014-montando.indd   57 12/09/14   09:56
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Doce Aroma Indústria e Comércio Ltda.
Tel.: (11) 2633-3000

vendas@docearoma.com.br
www.docearoma.com.br

ESTRELAS DA FiSA

A Doce Aroma mais uma vez marca presença na FiSA e este 
ano convidou seus clientes e fornecedores a conhecerem 
virtualmente a sua nova planta industrial e centro de distribuição.

Através de um painel interativo, foi 
possível conhecer e interagir com as 
novas instalações, que contam com o 
que há de mais moderno na produção e 
distribuição de aditivos e ingredientes. 
Processos automatizados de produção 
e envase, laboratórios modernos, ar-
mazém climatizado, docas com nive-
ladores de altura, monitoramento de 
entregas e gerenciamento dos estoques 
através de WMS, são alguns exemplos do 
que pôde ser visto.

Com seu novo laboratório de  
pesquisa e desenvolvimento, a Doce 
Aroma ampliou sua linha de produtos, 
como por exemplo novas formulações 
Estabilizantes, Corantes Naturais, Es-
pessantes, Edulcorantes customizados, 
Saborizantes, e soluções personalizadas 

Mais uma vez, a Doce Aroma, em-
presa que atua como um dos líderes na 
produção e distribuição de aditivos e in-
gredientes para a Industria Alimentícia, 
comprova que é possível inovar sempre, 
prestar um serviço com excelência, 
oferecer produtos de alta qualidade 
que atendam os padrões mais exigentes 
de mercado, manter uma posição de 
des taque; e tudo isso sem perder a tra-
dicional simpatia e simplicidade. Doce 
Aroma, você pode confiar!

DOCE AROMA

para produtos de alta performance. 
Adicionado a esta linha de produtos são 
oferecidos mais de 300 aditivos e ingre-
dientes que compõem o seu portfólio de 
itens distribuídos.

O atendimento cordial e eficiente 
de sua equipe técnica multidisciplinar 
e força de vendas, apresentou aos seus  
clientes que visitaram o stand, diversas 
novidades para as áreas de Panificação, 
Lácteos, Doces, Bebidas, Cárneos,  
Molhos e conservas e Nutrição Humana. 
Entre as novidades, destacam-se o coa-
gulante microbiano MegaFort, o blend 
de edulcorantes Docemix Zero Sódio, o 
prolongador de via útil para pães Acidu-
masa, o estabilizante para molhos e con-
dimentos Condimix, uma linha extensa 
de aminoácidos e fontes de fibras.
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Doce Aroma Indústria e Comércio Ltda.
Tel.: (11) 2633-3000

vendas@docearoma.com.br
www.docearoma.com.br

ESTRELAS DA FiSA

A Doce Aroma mais uma vez marca presença na FiSA e este 
ano convidou seus clientes e fornecedores a conhecerem 
virtualmente a sua nova planta industrial e centro de distribuição.

Através de um painel interativo, foi 
possível conhecer e interagir com as 
novas instalações, que contam com o 
que há de mais moderno na produção e 
distribuição de aditivos e ingredientes. 
Processos automatizados de produção 
e envase, laboratórios modernos, ar-
mazém climatizado, docas com nive-
ladores de altura, monitoramento de 
entregas e gerenciamento dos estoques 
através de WMS, são alguns exemplos do 
que pôde ser visto.

Com seu novo laboratório de  
pesquisa e desenvolvimento, a Doce 
Aroma ampliou sua linha de produtos, 
como por exemplo novas formulações 
Estabilizantes, Corantes Naturais, Es-
pessantes, Edulcorantes customizados, 
Saborizantes, e soluções personalizadas 

Mais uma vez, a Doce Aroma, em-
presa que atua como um dos líderes na 
produção e distribuição de aditivos e in-
gredientes para a Industria Alimentícia, 
comprova que é possível inovar sempre, 
prestar um serviço com excelência, 
oferecer produtos de alta qualidade 
que atendam os padrões mais exigentes 
de mercado, manter uma posição de 
des taque; e tudo isso sem perder a tra-
dicional simpatia e simplicidade. Doce 
Aroma, você pode confiar!

DOCE AROMA

para produtos de alta performance. 
Adicionado a esta linha de produtos são 
oferecidos mais de 300 aditivos e ingre-
dientes que compõem o seu portfólio de 
itens distribuídos.

O atendimento cordial e eficiente 
de sua equipe técnica multidisciplinar 
e força de vendas, apresentou aos seus  
clientes que visitaram o stand, diversas 
novidades para as áreas de Panificação, 
Lácteos, Doces, Bebidas, Cárneos,  
Molhos e conservas e Nutrição Humana. 
Entre as novidades, destacam-se o coa-
gulante microbiano MegaFort, o blend 
de edulcorantes Docemix Zero Sódio, o 
prolongador de via útil para pães Acidu-
masa, o estabilizante para molhos e con-
dimentos Condimix, uma linha extensa 
de aminoácidos e fontes de fibras.
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Döhler América Latina Ltda.
Tel.: (19) 2114-6000

mailbox.br@doehler.com
www.doehler.com.br

ESTRELAS DA FiSA

DÖHLER
Naturalidade, saudabilidade e fun-

cionalidade: três conceitos que marca-
ram a presença da Döhler na FiSA com 
soluções em ingredientes e aplicações 
para alimentos e bebidas com experiên-
cias multissensoriais.

As soluções abrangem ingredientes 
para um excelente sabor, aparência de 
produto e mouthfeel, assim também 
como ingredientes que proporcionam 
aos consumidores a pura indulgência 
sem culpa. Os conceitos de produtos vão 
de bebidas carbonatadas refrescantes, 
energéticos com suco, saudáveis aqua 
plus, bebidas de malte, sucos detox e 
smoothies, néctares, bebidas lácteas 
e iogurtes, até sorvetes, panificação e 
confeitos.

Saúde e nutrição se tornou global-
mente uma tendência importante. A 
Döhler demonstrou como a indústria de 
alimentos e bebidas pode se beneficiar 
dos diversos potenciais que esta tendên-
cia oferece. Foram apresentadas bebidas 
funcionais completamente novas, como 
os “Relax Drinks”, energéticos, aqua 

plus e bebidas esportivas com alto teor 
de proteína, com destaque especial para 
o conceito detox que está presente em 
diferentes segmentos de bebidas e até 
de alimentos como sopas, e que se tor-
nou um “boom” no mercado brasileiro.

A Döhler também dá provas de sua 
competência no segmento de alimentos, 
com soluções para a indústria de lácte-
os, confeitos e panificação. A especialis-
ta apresentou muitas aplicações, como 
por exemplo, bolos utilizando o malte 
como fonte natural de dulçor e cor, ba-
las duras e mastigáveis, assim também 
como pirulitos e biscoitos com suco de 
fruta, e gotas de chocolate e bombons 
recheados com a entrega da mais pura 
indulgência.

Além dos conceitos de produtos, a 
Döhler apresentou muitos ingredientes 
inovadores com o foco direto em natu-
ralidade como os “Crystal Clear Colours 
2.0” que são baseados nos pigmentos 
naturais páprica, caroteno e luteína, 
especialmente para bebidas clarificadas.

O sucesso sustentável de mercado  

somente pode ser alcançado com 
produtos caracterizados por suas exce-
lentes propriedades sensoriais. É por 
isso que a Döhler coloca a experiência  
multissensorial, baseada no apelo 
harmonioso para todos os sentidos, no 
coração de cada desenvolvimento e apli-
cação de produto. Este método sensorial 
holístico permite que a empresa garanta 
a seus clientes um importante building 
block de sucesso - que os auxilie no 
destaque em meio à multidão.

Por isso, todo dia, milhões de pessoas 
mundialmente consomem alimentos e 
bebidas contendo ingredientes Döhler.
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Doremus Alimentos Ltda
Tel.: (11) 2436-3333

vendas@doremus.com.br
doremus.com.br

DOREMUS
A Doremus marcou presença em mais 

uma edição da Food Ingredients e durante 
os três dias do evento, os visitantes que 
passaram no estande puderam degustar 
os alimentos desenvolvidos com os Aromas 
e Ingredientes fabricados no centro de 
aplicação da empresa.  

A participação da Doremus na Feira 
teve como objetivo estreitar o contato com 
os clientes e prestar todo suporte na cria-
ção e desenvolvimento de novos produtos.   

Alinhada com as tendências de mer-
cado, a Doremus, apresentou derivados 
de carne com redução de sódio, Cream 
Cheese e Flan de Iogurte Grego feitos 
com estabilizantes proteicos, suplementos 

alimentares com aromas e proteínas do 
soro de leite, bebidas energéticas e outros 
alimentos fortificados, produzidos com sua 
linha de premix de vitaminas, minerais e 
ingredientes energéticos.

Fundada em 1985 e atuante em todo 
território nacional e América do Sul, a 
Doremus é uma empresa brasileira espe-
cialista na criação e produção de Aromas, 
Ingredientes e Soluções Customizadas. 
Organizada por áreas de negócios, a em-
presa possui estrutura de P&D e força de 
vendas exclusivas para cada segmento da 
indústria de alimentos e bebidas. 

Reconhecida pela qualidade e confiabi-
lidade de seus produtos, em 2014, atingiu 

Linha de Produtos:
• Aromas 
• Aditivos
• Aminoácidos
• Carragenas
• Coberturas 
• Corantes Naturais
• Edulcorantes
• Estabilizantes 

a marca de 30.000 m2 de área construída, 
atendendo os rigorosos requisitos exigidos 
pelas empresas certificadoras de normas 
de qualidade. 

Através de seu centro de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, além de 
laboratórios de análise e centros de apli-
cação, a Doremus congrega conhecimento 
técnico e de mercado, com uma equipe 
formada por engenheiros e tecnólogos em 
alimentos, comprometidos em entregar 
as melhores soluções e resultados para o 
seu produto.

• Emulsificantes
• Proteínas de Soja
• Proteínas Lácteas
• Preparados de Fruta 
• Recheios de Chocolate
• Premix Energético
• Premix de Vitaminas e Minerais
• Sistemas de Enzimas
• Melhoradores de Farinha

ESTRELAS DA FiSA
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Doremus Alimentos Ltda
Tel.: (11) 2436-3333

vendas@doremus.com.br
doremus.com.br

DOREMUS
A Doremus marcou presença em mais 

uma edição da Food Ingredients e durante 
os três dias do evento, os visitantes que 
passaram no estande puderam degustar 
os alimentos desenvolvidos com os Aromas 
e Ingredientes fabricados no centro de 
aplicação da empresa.  

A participação da Doremus na Feira 
teve como objetivo estreitar o contato com 
os clientes e prestar todo suporte na cria-
ção e desenvolvimento de novos produtos.   

Alinhada com as tendências de mer-
cado, a Doremus, apresentou derivados 
de carne com redução de sódio, Cream 
Cheese e Flan de Iogurte Grego feitos 
com estabilizantes proteicos, suplementos 

alimentares com aromas e proteínas do 
soro de leite, bebidas energéticas e outros 
alimentos fortificados, produzidos com sua 
linha de premix de vitaminas, minerais e 
ingredientes energéticos.

Fundada em 1985 e atuante em todo 
território nacional e América do Sul, a 
Doremus é uma empresa brasileira espe-
cialista na criação e produção de Aromas, 
Ingredientes e Soluções Customizadas. 
Organizada por áreas de negócios, a em-
presa possui estrutura de P&D e força de 
vendas exclusivas para cada segmento da 
indústria de alimentos e bebidas. 

Reconhecida pela qualidade e confiabi-
lidade de seus produtos, em 2014, atingiu 

Linha de Produtos:
• Aromas 
• Aditivos
• Aminoácidos
• Carragenas
• Coberturas 
• Corantes Naturais
• Edulcorantes
• Estabilizantes 

a marca de 30.000 m2 de área construída, 
atendendo os rigorosos requisitos exigidos 
pelas empresas certificadoras de normas 
de qualidade. 

Através de seu centro de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, além de 
laboratórios de análise e centros de apli-
cação, a Doremus congrega conhecimento 
técnico e de mercado, com uma equipe 
formada por engenheiros e tecnólogos em 
alimentos, comprometidos em entregar 
as melhores soluções e resultados para o 
seu produto.

• Emulsificantes
• Proteínas de Soja
• Proteínas Lácteas
• Preparados de Fruta 
• Recheios de Chocolate
• Premix Energético
• Premix de Vitaminas e Minerais
• Sistemas de Enzimas
• Melhoradores de Farinha

ESTRELAS DA FiSA
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ESTRELAS DA FiSA

Grasse Aromas e Ingredientes Ltda.
Tel.: (11) 4092-7080

grasse@grasse.com.br
www.grasse.com.br

GRASSE
A GRASSE AROMAS e DISPROQUI-

MA BRASIL uniram-se para promover as 
tendências, oportunidades e inovações 
em ingredientes alimentícios para seus 
clientes e visitantes.

A GRASSE, distribuidora da mul-
tinacional SYMRISE, apresentou as 
principais tendências em sabores para 
as categorias de Bebidas, Doces, Salga-
dos e Consumer Health. Além de seus 
aromas já reconhecidos no mercado, a 
empresa apresentou produtos conceitos 
com potencial de lançamento e sucesso 
entre os consumidores.

No segmento de Bebidas vale desta-
car a nova linha de aromas naturais para 
néctar, que foi desenvolvida de acordo 
com o desejo do consumidor, através 
de grande estudo de mercado aliado ao 
desenvolvimento com foco em estudos 
sensoriais.

Em salgados, a GRASSE apresentou 
o SYMLIFE SALT, sua proposta para 
redução de teor de sódio em até 50%.

Em doces, foram apresentados pro-

dutos conceituais com oportunidade de 
lançamento, focados em sobremesas e 
biscoitos.

No segmento de Consumer Health 
foram apresentados os aromas que pos-
suem alta performance e aceitação em 
um mercado que veem apresentando 
grande crescimento e oportunidade.

Com quase 20 anos de mercado, a 
Grasse é uma empresa nacional que 
busca oferecer aos seus clientes de-
sempenho superior através de aromas 
desenvolvidos com as mais modernas 
tecnologias do mundo, alinhados com as 
principais tendências de consumo e uma 
equipe totalmente comprometida com 
o sucesso de cada projeto apresentado.

A DISPROQUIMA BRASIL pela pri-
meira vez esteve presente na feira. Por 
se tratar de seu primeiro contato com 
clientes, apresentou seu portfólio inter-
nacional e alguns de seus produtos que 
já estão sendo comercializados no Brasil. 

A recém-inaugurada filial brasileira 
conta com o suporte e know how da 

multinacional DISPROQUIMA, que 
com quase 40 anos de existência, é hoje 
uma empresa moderna e dinâmica com 
uma clara vocação de serviço, especia-
lizada no marketing, na distribuição e 
comercialização de uma vasta gama de 
produtos e serviços destinados princi-
palmente às indústrias que operam nos 
domínios das Ciências da Vida. Presente 
globalmente a empresa busca no Bra-
sil também oferecer “Um mundo de  
possibilidades”.
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Guarani S.A.
Tel.: (17) 3280-1000

vendasindustriais@aguarani.com.br
www.aguarani.com.br

ESTRELAS DA FiSA

GUARANI
Guarani marca presença na maior feira de 
ingredientes alimentícios da América Latina.

Soluções para o setor de alimentos e linha de produtos foram 
apresentados na FI South America 2014.

Os executivos da área comercial da 
Guarani participaram nos dias 5 e 7 
de agosto da Food Ingredients South 
América, no Expo Center Norte, em São 
Paulo. Eles aproveitaram o momento 
para aprofundar o relacionamento com 
seus clientes e parceiros de negócios, 
prestaram consultoria técnica, focan-
do a  maximização de oportunidades 
conjuntas. 

No evento, considerado como a prin-
cipal feira de ingredientes alimentícios 
da América Latina, a Guarani apresen-
tou diferentes tipos de açúcares para 
diversas aplicações no mercado indus-
trial de alimentos. Alguns deles já são 
conhecidos do público como o açúcar 

cristal usado na fabricação de diversos 
produtos como pães, massas, achoco-
latados, entre outros; o açúcar líquido, 
ingrediente essencial na pro dução de 
refrigerantes; e o açúcar amorfo usado 
para produzir principalmente bebidas 
e molhos.

Para Paulo José Mendes Passos, dire-
tor comercial da Guarani, a Companhia 
está focada em atender seus clientes 
industriais oferecendo-lhes produtos de 
qualidade atestada internacionalmente. 
Os negócios são geridos visando à sus-
tentabilidade e geração de valor de toda 
a cadeia produtiva. Exemplo disso é a re-
cente recomendação para a FSSC 22.000 
(Food Safety System Certification),  

certificação aceita internacionalmente, 
que atesta o nível de excelência dos 
sistemas de gestão da segurança do 
alimento. 

A recomendação foi feita pela Con-
trol Union, auditoria independente, 
após avaliação de todas as etapas de 
processo de produção de açúcar refina-
do granulado, desde a recepção matéria- 
prima até a sua comercialização. A 
norma considera ainda no escopo de 
avaliação, o transporte e a estocagem 
na planta industrial. 

PRECISA BAKE GF
substituto de farinha para produtos GLUTEN FREE 
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Guarani S.A.
Tel.: (17) 3280-1000

vendasindustriais@aguarani.com.br
www.aguarani.com.br

ESTRELAS DA FiSA

GUARANI
Guarani marca presença na maior feira de 
ingredientes alimentícios da América Latina.

Soluções para o setor de alimentos e linha de produtos foram 
apresentados na FI South America 2014.

Os executivos da área comercial da 
Guarani participaram nos dias 5 e 7 
de agosto da Food Ingredients South 
América, no Expo Center Norte, em São 
Paulo. Eles aproveitaram o momento 
para aprofundar o relacionamento com 
seus clientes e parceiros de negócios, 
prestaram consultoria técnica, focan-
do a  maximização de oportunidades 
conjuntas. 

No evento, considerado como a prin-
cipal feira de ingredientes alimentícios 
da América Latina, a Guarani apresen-
tou diferentes tipos de açúcares para 
diversas aplicações no mercado indus-
trial de alimentos. Alguns deles já são 
conhecidos do público como o açúcar 

cristal usado na fabricação de diversos 
produtos como pães, massas, achoco-
latados, entre outros; o açúcar líquido, 
ingrediente essencial na pro dução de 
refrigerantes; e o açúcar amorfo usado 
para produzir principalmente bebidas 
e molhos.

Para Paulo José Mendes Passos, dire-
tor comercial da Guarani, a Companhia 
está focada em atender seus clientes 
industriais oferecendo-lhes produtos de 
qualidade atestada internacionalmente. 
Os negócios são geridos visando à sus-
tentabilidade e geração de valor de toda 
a cadeia produtiva. Exemplo disso é a re-
cente recomendação para a FSSC 22.000 
(Food Safety System Certification),  

certificação aceita internacionalmente, 
que atesta o nível de excelência dos 
sistemas de gestão da segurança do 
alimento. 

A recomendação foi feita pela Con-
trol Union, auditoria independente, 
após avaliação de todas as etapas de 
processo de produção de açúcar refina-
do granulado, desde a recepção matéria- 
prima até a sua comercialização. A 
norma considera ainda no escopo de 
avaliação, o transporte e a estocagem 
na planta industrial. 

PRECISA BAKE GF
substituto de farinha para produtos GLUTEN FREE 
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Ingredion Brasil Ingredientes 
Indústriais Ltda

Tel.: (11) 5070-7835
sac.br@ingredion.com
www.ingredion.com.br

PRECISA BAKE GF
substituto de farinha para produtos GLUTEN FREE 

ESTRELAS DA FiSA

INGREDION
alta qualidade sem comprometer os prin-
cipais atributos sensoriais como cor, sabor, 
elasticidade, derretimento e fatiabilidade. 
Outro destaque para mitigar as variações 
drásticas de preços do tomate são textu-
rizantes dimensionados para substituir 
até 40% dos sólidos de tomate em molhos, 
mantendo 100% da polposidade e sabor.

Func iona i s :  a  f ibra  so lúve l  
NUTRAFLORA® e o complexo mineral 
rico em cálcio AQUAMIN™ foram combi-
nados para o benefício de uma flora intesti-
nal balanceada e ossos saudáveis. Em linha 
com a crescente procura por controle da 
resposta glicêmica e seus benefícios para 
saciedade e controle de peso, a Ingredion 
apresenta as diversas oportunidades de 
uso para o amido resistente HI-MAIZE™.

Diet & Light: alternativas que unem re-
dução de açúcar e gordura e a experiência de 
sabor, possível através da tecnologia DIAL-IN™ 
para prover adoçamento e textura na medida 
certa. Os destaques são ENLITEN® adoçante 
de origem natural à base de estévia Reb A, 
combinações de adoçantes DULCENT™ e 
uma ampla linha de co-texturizantes.

+ Inovação: alinhada com a necessidade 
de seus clientes de inovar, a Ingredion lança 
na FiSA seu centro de Inovação Idea Labs™, 
com uma abordagem científica para solução 
de problemas e expertise em 4 áreas chave: 
consumer Insights, aplicações, pesquisa apli-
cada e tecnologia. Com recursos que incluem 
Culinology®, análise sensorial, tecnologia 
DIAL-IN™, e um profundo know-how em 
textura, adoçamento e nutrição, a Ingredion 
contribui com inovações para acelerar o 
lançamento de produtos e apoiar o sucesso 
de seus clientes.

INGREDION MOSTRA INOVAÇÕES 
PARA GLUTEN FREE E OUTRAS 
TENDÊNCIAS “TOP”

A Ingredion destacou algumas ino-
vações desenvolvidas para atender às 
principais necessidades e tendências da 
indústria e de seus consumidores. Os 
visitantes tiveram a oportunidade de pro-
var e conhecer as diferentes soluções em 
ingredientes nos seguintes temas:

Gluten Free: destaque para a linha  
PRECISA BAKE GF, vencedor do Fi 
Awards 2014 na categoria “Ingrediente 
Alimentício Mais Inovador”.  PRECISA 
BAKE GF é um substituto de farinha de 
trigo que torna possível a formulação de 
pães, bolos, biscoitos e massas gluten-free, 
com qualidade compatível aos similares à 
base de trigo.

Economia de custo: reduzir o custo de 
produtos é uma prioridade para indústria, 
seja para torná-los mais acessíveis a mais 
consumidores ou para aumentar margens 
e sua competitividade. O sistema de alta 
performance PRECISA possibilita o 
desenvolvimento de queijos acessíveis de 
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MCASSAB
GRUPO MCASSAB PARTICIPA DA FI 

SOUTH AMERICA.
Empresa apresenta novidades para o 

mercado de nutrição humana.

O Grupo MCassab, que fabrica pré- 
misturas de vitaminas e minerais há 25 
anos, comemora sua recente parceria com 
a líder mundial na indústria química, a 
empresa alemã BASF. “Após um intenso 
estudo do mercado brasileiro, a BASF 
selecionou o Grupo MCassab como seu 
parceiro no Brasil para a fabricação de 
misturas nutricionais utilizando os seus 
ingredientes e para a distribuição exclu-
siva dos seus ingredientes funcionais 
em sua forma pura”, informa Gustavo 
Dosualdo, diretor da divisão LifeScience 
do Grupo MCassab.

Com esta iniciativa, segundo Dosualdo, 
as empresas passam a aproveitar as muitas 
sinergias que possuem para oferecer aos 
seus clientes soluções mais completas e um 
maior suporte para as indústrias dos setores 
de alimentos e bebidas, nutrição esportiva e 
suplementos nutricionais.

“Nosso objetivo é oferecer um produto 
diferenciado e criar mais oportunidades 
de crescimento aos nossos clientes”, con-
ta Flávio Campos, Gerente da Unidade de 
Negócios da Nutrição Humana. Sobre a 
parceria com a BASF, o executivo ressalta 
o fato de a companhia ser reconhecida 
mundialmente pelo pioneirismo e alta 
qualidade no fornecimento de ingredien-
tes nutricionais, como vitaminas, e os in-
gredientes funcionais ômega-3, Licopeno, 
Luteína e Fitosterol.

O público pode conferir o amplo portfó-
lio de produtos capaz de atender integral-
mente todos os segmentos das indústrias 
de alimentos e bebidas. “Contamos com 
uma completa linha de conservantes, 
acidulantes, edulcorantes, antioxidantes, 
emulsificantes além dos premixes de vita-
minas e minerais”, conclui Campos. 

Os destaques foram: Shake Power 
Sênior, que contém Peptiplus, Minerais 
Quela tos e o Mix MCassab, juntos realizam 
a manutenção da musculatura em idosos, 
o Pão com Ômega 3, que através do Dry 
n-3 5:25 cuida da saúde cardiovascular e 

manutenção cognitiva, o Brigadeiro da 
Beleza, que com colágeno, vitamina C e 
Selênio, melhoram a elasticidade e firmeza 
da pele além de prevenir o estresse antioxi-
dante e o Chocolate Saúde Ossea, que é 
um Chocolate fortificado proporciona sen-
sação de prazer, bem-estar e ótima fonte 
de energia e ainda contêm os principais 
nutrientes para a manutenção da saúde 
óssea, vitamina D, cálcio e magnésio com 
ótimo sabor e sem açúcar. 

A participação no evento é importan-
te para consolidar a imagem do Grupo 
MCassab no segmento, para estreitar o 
relacionamento com os clientes e para a 
captação de novas parcerias. 

M, Cassab Comércio e Indústria Ltda.
Tel.: (11) 2162-7788

mcassab@mcassab.com.br
www.mcassab.com.br 
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Nexira Brasil Comercial Ltda.
Tel.: (11) 3803-7373

info-brasil@nexira.com
www.nexira.com

NEXIRA
A Nexira apresentou na FiSA 2014 

sua vasta gama de ingredientes naturais 
e inovadores para alimentos, nutrição 
e suplementos, dentre eles, destaque 
para três grandes temas: tolerância 
digestiva do FibregumTM, completa 
linha de emulsificantes para aromas e 
relação de botânicos & especialidades 
para aplicações alimentícias.

O FibregumTM é uma fonte de fibra 
dietética solúvel totalmente natural, 
GMO free, obtida cuidadosamente de 
exudados de árvores de acácia, oferece 
90% de fibras solúveis com benefícios 
prebióticos comprovados, a Nexira apre-
sentou seu novo experimento in vitro 
que demostra a fermentação gradativa 
do FibregumTM no cólon transversal e 
distal, evidenciando ser uma excelente 
solução para fortificações com fibras, 
até para indivíduos que possuem alto 
desconforto digestivo, é um nutriente 
capaz de regular a microbiota intesti-
nal e melhorar a saúde e bem-estar do 
intestino sem efeitos colaterais.

A Nexira também exibiu sua com-
pleta linha de emulsificantes, ofere-
cendo soluções de baixo custo e alto 
desempenho para estabilizar todos os 
tipos de emulsões de aromas, entre 
eles estão o SuperstabTM: própria 
para emulsionar e estabilizar emulsões 
do tipo óleo em água para bebidas e 
aromas; EficaciaTM: alta propriedade 
emulsificante, resultando em redução 
de dose;  EfistabTM: excelente estabili-
dade e performance na presença de até 
18% de álcool (etanol) para emulsões 
sem conservantes.

Junto a isso, a Nexira consolidou 
sua atuação na área alimentícia com 
extratos botânicos & especialidades, 
como antioxidantes, superfrutas, 
proteína vegetal, etc. Destaque para 
ExocyanTM: linha de cranberry pa-
dronizada de 1 até 50% de proanto-
cianidinas (PACs) com propriedades 
antioxidantes e antibacterianas; e 
para o Prothy R80TM: proteína hidro-
lisada de arroz, de origem vegetal, 

hipoalergênica e GMO free, oferece 
alto conteúdo de proteína (80%) e é 
rica em aminoácidos essenciais e semi- 
essenciais, incluindo 15% de BCAAs 
(2:1:1 em leucina, isoleucina e valina).

A Nexira agradece a visita de seus 
clientes e parceiros e destaca o seu 
compromisso em fornecer ingredien-
tes naturais com o mais alto nível 
de desempenho e qualidade para as 
indústrias de alimentos e nutrição em 
todo o mundo.
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MCASSAB
GRUPO MCASSAB PARTICIPA DA FI 

SOUTH AMERICA.
Empresa apresenta novidades para o 

mercado de nutrição humana.

O Grupo MCassab, que fabrica pré- 
misturas de vitaminas e minerais há 25 
anos, comemora sua recente parceria com 
a líder mundial na indústria química, a 
empresa alemã BASF. “Após um intenso 
estudo do mercado brasileiro, a BASF 
selecionou o Grupo MCassab como seu 
parceiro no Brasil para a fabricação de 
misturas nutricionais utilizando os seus 
ingredientes e para a distribuição exclu-
siva dos seus ingredientes funcionais 
em sua forma pura”, informa Gustavo 
Dosualdo, diretor da divisão LifeScience 
do Grupo MCassab.

Com esta iniciativa, segundo Dosualdo, 
as empresas passam a aproveitar as muitas 
sinergias que possuem para oferecer aos 
seus clientes soluções mais completas e um 
maior suporte para as indústrias dos setores 
de alimentos e bebidas, nutrição esportiva e 
suplementos nutricionais.

“Nosso objetivo é oferecer um produto 
diferenciado e criar mais oportunidades 
de crescimento aos nossos clientes”, con-
ta Flávio Campos, Gerente da Unidade de 
Negócios da Nutrição Humana. Sobre a 
parceria com a BASF, o executivo ressalta 
o fato de a companhia ser reconhecida 
mundialmente pelo pioneirismo e alta 
qualidade no fornecimento de ingredien-
tes nutricionais, como vitaminas, e os in-
gredientes funcionais ômega-3, Licopeno, 
Luteína e Fitosterol.

O público pode conferir o amplo portfó-
lio de produtos capaz de atender integral-
mente todos os segmentos das indústrias 
de alimentos e bebidas. “Contamos com 
uma completa linha de conservantes, 
acidulantes, edulcorantes, antioxidantes, 
emulsificantes além dos premixes de vita-
minas e minerais”, conclui Campos. 

Os destaques foram: Shake Power 
Sênior, que contém Peptiplus, Minerais 
Quela tos e o Mix MCassab, juntos realizam 
a manutenção da musculatura em idosos, 
o Pão com Ômega 3, que através do Dry 
n-3 5:25 cuida da saúde cardiovascular e 

manutenção cognitiva, o Brigadeiro da 
Beleza, que com colágeno, vitamina C e 
Selênio, melhoram a elasticidade e firmeza 
da pele além de prevenir o estresse antioxi-
dante e o Chocolate Saúde Ossea, que é 
um Chocolate fortificado proporciona sen-
sação de prazer, bem-estar e ótima fonte 
de energia e ainda contêm os principais 
nutrientes para a manutenção da saúde 
óssea, vitamina D, cálcio e magnésio com 
ótimo sabor e sem açúcar. 

A participação no evento é importan-
te para consolidar a imagem do Grupo 
MCassab no segmento, para estreitar o 
relacionamento com os clientes e para a 
captação de novas parcerias. 

M, Cassab Comércio e Indústria Ltda.
Tel.: (11) 2162-7788

mcassab@mcassab.com.br
www.mcassab.com.br 
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NICROM
Fortalecimento da marca, investimentos nas parcerias já 
consolidadas e ampliação de portfólio, foram 3 fatores que 
marcaram a presença da empresa Nicrom Química na FiSA 2014.

propriamente formulados, utilizando 
produtos da marca de sua representada 
Indiana ROHA.

Uma outra novidade foi a introdução 
da empresa Chinesa Fufeng, como forne-
cedor de Goma Xantana.

Um trabalho sempre muito importan-
te, foi a exposição de suas representadas 
já existentes,  com os Polisorbatos 20, 60 
e 80 e outros Emulsificantes da empresa 
Suíça,  Lonza (fabricados nos Estados 
Unidos), a linha de Aldeídos, Extrato de 
Vanilla Natural e Compostos Aromáti-
cos  da  Elan/ Estados Unidos, além dos 
Corantes Alimentícios da Roha / Índia, 
Nitrato e Nitrito de Sódio FG e Metabissul-
fitos de Sódio FG e Potássio FG, da Basf/
Alemanha, Álcool Benzílico Puro, Ácido 
Benzóico Food/Pharma, Benzoato de Só-
dio Purox S, da Emerald-Kalama/Holanda 
e Goma Guar da Premcem Gums/ Índia.

Nicrom Química Ltda.
Tel.: (11) 4152-0444

nicrom@nicromquimica.com.br
www.nicromquimica.com.br 

Vale destacar também importações 
regulares de Sorbato de Potássio pó e 
granulado, Ácido Sórbico, Propionato de 
Cálcio, Eritorbato de Sódio, Ácido Eritór-
bico, Ácido Ascórbico, Fosfatos, Dióxido 
de Titânio Anatase FG, Glúten de Trigo, 
e distribuições locais como Ácido Cítrico, 
Ácido Fosfórico 85% e CMC.

Para 2014 a Nicrom ainda apresenta-
rá algumas novidades, que estão em fase 
de finalização de detalhes, reforçando 
sua participação no mercado com outros 
produtos e parceiras fortes.

A Nicrom Química já atua no  
segmento alimentício há alguns anos, 
tanto em Nutrição Humana como Ani-
mal, e, decidiu estrategicamente investir 
nesse segmento, com a participação pelo 
2º ano consecutivo na FiSA, com um time 
de vendas exclusivamente dedicado e a 
incorporação de novas linhas.

Uma das novidades foi a apresentação 
de Edulcorantes, para atender o mercado 
que busca formular produtos isentos ou 
com baixo teor de açúcar. Foram promo-
vidos o Aspartame da empresa Chinesa 
GSWEET, onde a Nicrom passa a promo-
ver esta marca para o mercado brasileiro, 
além de Acessulfame-K, Ciclamato de 
Sódio, Sacarina Sódica e Sucralose.

Também foi apresentada ao merca-
do, a nova linha de Misturas de Corantes 
em Pó e Dispersões Líquidas de Corantes 
para aplicação em Drageados, ambos 

estrelas-2014-montando.indd   66 12/09/14   09:56



6666

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S

ESTRELAS DA FiSA

NICROM
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consolidadas e ampliação de portfólio, foram 3 fatores que 
marcaram a presença da empresa Nicrom Química na FiSA 2014.
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produtos da marca de sua representada 
Indiana ROHA.
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da empresa Chinesa Fufeng, como forne-
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dio Purox S, da Emerald-Kalama/Holanda 
e Goma Guar da Premcem Gums/ Índia.

Nicrom Química Ltda.
Tel.: (11) 4152-0444

nicrom@nicromquimica.com.br
www.nicromquimica.com.br 
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regulares de Sorbato de Potássio pó e 
granulado, Ácido Sórbico, Propionato de 
Cálcio, Eritorbato de Sódio, Ácido Eritór-
bico, Ácido Ascórbico, Fosfatos, Dióxido 
de Titânio Anatase FG, Glúten de Trigo, 
e distribuições locais como Ácido Cítrico, 
Ácido Fosfórico 85% e CMC.

Para 2014 a Nicrom ainda apresenta-
rá algumas novidades, que estão em fase 
de finalização de detalhes, reforçando 
sua participação no mercado com outros 
produtos e parceiras fortes.

A Nicrom Química já atua no  
segmento alimentício há alguns anos, 
tanto em Nutrição Humana como Ani-
mal, e, decidiu estrategicamente investir 
nesse segmento, com a participação pelo 
2º ano consecutivo na FiSA, com um time 
de vendas exclusivamente dedicado e a 
incorporação de novas linhas.

Uma das novidades foi a apresentação 
de Edulcorantes, para atender o mercado 
que busca formular produtos isentos ou 
com baixo teor de açúcar. Foram promo-
vidos o Aspartame da empresa Chinesa 
GSWEET, onde a Nicrom passa a promo-
ver esta marca para o mercado brasileiro, 
além de Acessulfame-K, Ciclamato de 
Sódio, Sacarina Sódica e Sucralose.

Também foi apresentada ao merca-
do, a nova linha de Misturas de Corantes 
em Pó e Dispersões Líquidas de Corantes 
para aplicação em Drageados, ambos 
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QUÍMICA ANASTÁCIO
A FiSA e a CPhl 2014 foi uma feira 

de sucesso para os expositores. Tivemos 
um aumento no número de visitantes, 
comparado com a última edição. O 
público mais selecionado, com os 
mais diversos níveis de hierarquia, 
proporcionou bons contatos e ótima 
oportunidade de negócios. 

Na quinta edição da Química Anas-
tácio como expositora, há 73 anos 
oferecendo soluções em distribuição de 
ingredientes adequados à necessidade 
logística do mercado, apresenta em 
destaque sua linha de matérias-primas 
voltadas para nutrição esportiva, nutra-
cêuticos, produtos voltados ao bem-es-
tar, ativos e excipientes farmacêuticos. 

A divisão alimentícia contou com 
a presença marcante de seu primeiro 
fornecedor parceiro para distribuição 
exclusiva de Proteínas para o mercado 

de Nutrição Esportiva, expondo o lança-
mento do Concentrado Proteico de 
Soro 80 (WPC 80) do fabricante Milk 
Specialties (EUA), além de uma vasta 
linha de ingredientes Farma.

Nossa equipe de vendas é alta-
mente capacitada, reconhecida por 
sua agilidade em atender de forma 
personalizada, por entender todas 
particularidades de cada uma das in-
dústrias Alimentícias e Farmacêuticas 
existentes no mercado brasileiro com 
intuito de gerar o valor esperado para 
cada operação realizada.

Fica aqui o convite para que a sua 
empresa conheça melhor a linha de pro-
dutos e serviços da Química Anastácio, 
a fim de encontrarmos uma solução 
ajustada para agregar  valor aos seus 
negócios na produção de alimentos e 
medicamentos!

Indústria Química Anastácio S/A
Tel.: (11) 2133-6600

anastacio@quimicanastacio.com.br
www.quimicanastacio.com.br

Whey - Concentrado Proteico Soro 80 
(WPC 80).
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ROUSSELOT
A Rousselot, líder mundial na pro-

dução e comercialização de gelatinas e 
peptídeos de colágeno, é uma empresa 
alimentícia internacional com presença  
em todos os continentes, com 13 
plantas de produção, 10 escritórios 
de vendas e negócios em mais de 100 
países.

A Rousselot possui uma gama de 
produtos diferenciados em processos 
e matérias-primas desde gelatinas e 
colágeno de origem suína, bovina e 
peixe. No Brasil nossa atuação é focada 
no fornecimento de gelatinas e colá-
geno hidrolisado de origem bovina.

Com duas unidades no Brasil 
(Amparo-SP e Presidente Epitácio- 
SP) nossas gelatinas estão presentes 
no mercado através de aplicações 
no segmento food nos mercados de 
confeitos, derivados lácteos, produtos 
cárnicos e sobremesas e no segmento 
farmacêutico através de cápsulas 
duras e moles, assim como em outras 
aplicações técnicas. Complementando 

nossos produtos temos os peptídeos 
de colágeno Peptan®, um ingrediente 
bioativo com benefícios cientifica-
mente comprovados para a saúde dos 
ossos e articulações, para a nutrição 
de esportistas e idosos e para auxílio 
no combate ao processo de envelheci-
mento da pele.

Recentemente com a moder-
nização da planta  de Amparo-SP, a 
Rousselot passou a dominar  100% do 
processo de produção de peptídeos de 
colágeno e tornou-se o único fabrican-
te da América Latina a possuir o equi-
pamento de secagem Spray Dryer.

Na última edição da Food Ingre-
dients South America, a Rousselot 
apresentou os seguintes produtos:

• Chá verde sabor limão e chá branco 
sabor maçã verde, produtos que 
contém peptídeos de colágeno 
Peptan® LD em suas formulações, 
sendo uma forma refrescante e sau-
dável contribuir para a beleza pele.

• Bee Gum, bala de gelatina aroma-
tizada naturalmente com mel. Con-
tém cinco vezes mais mel do que as 
balas duras tradicionais que contém 
este ingrediente. A delícia ainda 
conta com alta dose de peptídeos de 
colágeno Peptan®, sendo uma forma 
prazerosa de obter os benefícios do 
mel e do colágeno juntos.

Rousselot Gelatinas do Brasil
Tel.: (19) 3907-9090

rousselot.brasil@rousselot.com
www.rousselot.com
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colágeno de origem suína, bovina e 
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farmacêutico através de cápsulas 
duras e moles, assim como em outras 
aplicações técnicas. Complementando 

nossos produtos temos os peptídeos 
de colágeno Peptan®, um ingrediente 
bioativo com benefícios cientifica-
mente comprovados para a saúde dos 
ossos e articulações, para a nutrição 
de esportistas e idosos e para auxílio 
no combate ao processo de envelheci-
mento da pele.

Recentemente com a moder-
nização da planta  de Amparo-SP, a 
Rousselot passou a dominar  100% do 
processo de produção de peptídeos de 
colágeno e tornou-se o único fabrican-
te da América Latina a possuir o equi-
pamento de secagem Spray Dryer.

Na última edição da Food Ingre-
dients South America, a Rousselot 
apresentou os seguintes produtos:

• Chá verde sabor limão e chá branco 
sabor maçã verde, produtos que 
contém peptídeos de colágeno 
Peptan® LD em suas formulações, 
sendo uma forma refrescante e sau-
dável contribuir para a beleza pele.

• Bee Gum, bala de gelatina aroma-
tizada naturalmente com mel. Con-
tém cinco vezes mais mel do que as 
balas duras tradicionais que contém 
este ingrediente. A delícia ainda 
conta com alta dose de peptídeos de 
colágeno Peptan®, sendo uma forma 
prazerosa de obter os benefícios do 
mel e do colágeno juntos.

Rousselot Gelatinas do Brasil
Tel.: (19) 3907-9090

rousselot.brasil@rousselot.com
www.rousselot.com

estrelas-2014-montando.indd   68 12/09/14   09:56

69

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S

ESTRELAS DA FiSA

TATE & LYLE
TATE & LYLE APRESENTA INGREDIENTES E 
APLICAÇÕES INOVADORAS DURANTE A FiSA 2014.

te a FiSA 2014 foi o smothie de frutas 
vermelhas adoçado com Tasteva™ Stevia 
Sweetener, que oferece a desejada decla-
ração “sem adição de açúcar”. 

Além dos edulcorantes, a Tate & 
Lyle mostrou durante a FiSA 2014 o 
Soda-Lo® Salt Microspheres, ingredien-
te tecnológico inovador para redução 
de sódio. Um protótipo exclusivo foi 
desenvolvido, o cream cracker, que 
chega a reduzir mais de 25% do sódio, 
em comparação com as típicas bolachas 
disponíveis no mercado.

Os visitantes da FiSA 2014 também 
tiveram a oportunidade de conhecer em 
primeira mão o lançamento da Tate & 
Lyle: o PromOat™Oat Beta Glucan, no 
protótipo Smoothie de frutas vermelhas. 
Com teor de beta-glucana de 35%, o 
PromOat™ Beta glucan ajuda na redu-
ção da absorção do colesterol, sendo 

um ingrediente solúvel que proporcio-
na sabor límpido, coloração neutra e  
versatilidade.

A Tate & Lyle também apresentou 
sua fibra solúvel de milho no protótipo 
chá verde detox de baixa caloria. O  
Promitor® Soluble Corn Fiber é fa-
cilmente incorporado a uma série de 
aplicações, com resultados em testes 
sensoriais internos que mostram o sabor 
e cor neutra, sem textura granulada.

A Tate & Lyle, provedora líder global 
de ingredientes e soluções para o merca-
do alimentício, participou da FiSA 2014, 
onde apresentou suas últimas novidades 
em ingredientes saudáveis e saborosas 
aplicações culinárias, com protótipos 
exclusivos feitos com ingredientes fun-
cionais que enriquecem os alimentos, 
reduzem o sódio, o açúcar e as calorias.

Os visitantes da FiSA 2014 foram 
beneficiados por décadas de experiência 
da Tate & Lyle, ao experimentarem os 
exclusivos protótipos criados especial-
mente para a feira. O chá verde detox 
de baixa caloria e o sorvete de chocolate 
são protótipos, adoçados com Splenda® 
sucralose, que atendem às demandas 
dos consumidores por produtos com 
menos açúcar, ao mesmo tempo em que 
mantém suas expectativas por sabor. 

Outro protótipo apresentado duran-

Tate & Lyle
Tel.: (11) 5090-3978

www.tateandlyle.com
vendas.brasil@tateandlyle.com
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Tovani Benzaquen Ingredientes
Tel.: (11) 2974-7474
www.tovani.com.br

suporte@tovani.com.br

ESTRELAS DA FiSA

TOVANI BENZAQUEN
Alinhada às tendências do mercado 

de alimentos funcionais e de produtos 
que promovem saudabilidade, a Tovani 
Benzaquen apresentou em seu estande 
na FiSA 2014   ingredientes inovadores 
para as indústrias de alimentos, bebidas 
e farmacêutica.

Este ano, dentre os nossos inúmeros 
ingredientes, demos destaque especial 
a alguns ingredientes diferenciados de-
vido sua alta tecnologia, funcionalidade 
e benefícios que agregam qualidade ao 
produto final, podemos citar: 

• Sucralose-SPLENDA®: edulcoran-
te de alta intensidade proveniente 
do próprio açúcar e com sabor de 
açúcar.

• Promitor™ e Polidextrose: substi-
tuição de açúcar e de calorias com 
aporte  de fibra e função prebiótica.

• Eetame: um inibidor de sabor doce.
• Maltitol: substituição de açúcar e 

calorias.
• Stevia: edulcorante natural de alta 

intensidade.

• Açúcar explosivo: confeitos explo-
sivos para linha infantil.

• Wellence: substituto de glúten e 
Clear & Stable: estabilizante para 
bebidas proteicas.

• Colágeno: fortificação proteica e 
benefícios para beleza.

• Creme de leite em pó: melhoria da 
cremosidade.

• Iogurte e mel em pó: ingredientes 
naturais para conferir sabor carac-
terístico.

• Extratos Naturais: de cacau, café 
e baunilha.

• L-carnitna Carnipure™: transforma 
a gordura em energia.

• Tabulose SC: estabilizantes à base 
de celulose micro cristalina.

• Nu-Tek Salt: Substitutos de sal para 
reduções de sódio.

LANÇAMENTO
Além disso, no estande da Tovani 

Benzaquen houve o lançamento do 
produto: BIOLEVE ÔMEGA 3.

A composição da bebida foi desen-
volvida visando benefícios para a saúde 
do coração, reunindo em sua formulação 
ingredientes importantes para auxiliar 
a função cardiovascular.

Como complemento do evento, 
ofereceu-se  um Seminário Técnico aos 
nossos clientes, com palestras ministra-
das por “experts” das nossas empresas 
parceiras . As palestras foram separadas 
em duas salas de acordo com o tema: 
Soluções Naturais e Tecnologia.

ESTRELAS DA FiSA

VOGLER
Vogler Ingredients, Fonte de Sabo-

res, Ingredientes e tecnológica para sua 
Empresa.

Com quase 25 anos, a Vogler Ingre-
dients é uma empresa em franco crescimen-
to. Listada 4 vezes na Revista Exame PME 
como uma das empresas que mais crescem 
no Brasil, consolidou na edição da FiSA 
2014 como uma empresa completa em so-
luções de Ingredientes, Sistemas e Aromas.

Com uma lista de mais de 400 diferen-
tes produtos, aliado ao rigoroso sistema 
de qualidade Vogler - SQV e um estoque 
regular de mais de 30 parceiros internacio-
nais nos credencia a ser um dos principais 
distribuidores do Brasil.

A edição 2014 foi marcada pela diversi-
dade de protótipos apresentados durante o 
evento e pela interação de nossos Parceiros 
com nossos clientes e potenciais clientes.

Protótipos como Chocolate Zero Açú-
car, Sorvete Soft com alto teor de Proteínas 
e Zero Açúcar, CupCake Glúten Free (IN-
NOSTAB Glúten Free), Energético Natural, 
Bebida Proteica de reposição com Colá-
geno, Chá de Hibiscos Zero Açúcar com 

Fibras, Queijo Processado Sliced, Bebida 
Láctea Ácida, Sobremesas tipo brigadeiro e 
leite condensado aeradas com fibras, Molho 
Tipo Maionese sem Ovos, Sobremesas com 
Extratos Naturais Aromatizantes, Pão de 
Forma com solução de maciez e uniformi-
dade, Molhos Dressing com substituição 
de Gordura, Cappuccino com Colágeno, 
Bebida Proteica de reposição pós-treino e 
Barra Proteica com Colágeno, estiveram 
disponíveis ao público para degustação. 

Além de Ingredientes apresentados 
diretamente de nossos parceiros com 
alguns destaques:

- Akzo Nobel, com OneGrain (substi-
tuto de Sal). 

- Wacker, com lançamento do Htes-
sence, um antioxidante natural-idêntico 
e o Cavamax W6, uma fibra dietética. 

- PB Leiner, um dos maiores produtores 
mundiais de gelatina, com gelatinas solúveis 
a frio CRYOGEL e INSTAGEL e os hidroli-
sados de colágeno SOLUGEL e PEPTEIN.

-Evonik, com soluções em sílicas 
pirogênicas e precipitadas e extratos 
de aromas CO2.

-  Allied, referencia mundial na linha de 
Carotenoides, apresentando as possibilida-
des de uso, variações de cores e aplicações.

- Kimica, trazendo uma solução de 
Alginato Bakery para linha de panificação 
conferindo maior maciez, elasticidade e 
rendimento.

- CentroFlora, uma das principais 
fabricantes mundiais de Extratos Vegetais.

Sem dizer dos parceiros estratégicos 
como Gelymar (Carragenas), SilvaTeam 
(Goma Tara e Pectinas), Eastman (Sus-
tane Saib e Tenox TBHQ), que estiveram 
presente conosco durante todo o evento.

Vogler Ingredients. Vocação para Desafios!

Vogler Ingredients
Tel.: (11) 4393-4400

vendas@vogler.com.br
www.vogler.com.br
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Tovani Benzaquen Ingredientes
Tel.: (11) 2974-7474
www.tovani.com.br

suporte@tovani.com.br

ESTRELAS DA FiSA

TOVANI BENZAQUEN
Alinhada às tendências do mercado 

de alimentos funcionais e de produtos 
que promovem saudabilidade, a Tovani 
Benzaquen apresentou em seu estande 
na FiSA 2014   ingredientes inovadores 
para as indústrias de alimentos, bebidas 
e farmacêutica.

Este ano, dentre os nossos inúmeros 
ingredientes, demos destaque especial 
a alguns ingredientes diferenciados de-
vido sua alta tecnologia, funcionalidade 
e benefícios que agregam qualidade ao 
produto final, podemos citar: 

• Sucralose-SPLENDA®: edulcoran-
te de alta intensidade proveniente 
do próprio açúcar e com sabor de 
açúcar.

• Promitor™ e Polidextrose: substi-
tuição de açúcar e de calorias com 
aporte  de fibra e função prebiótica.

• Eetame: um inibidor de sabor doce.
• Maltitol: substituição de açúcar e 

calorias.
• Stevia: edulcorante natural de alta 

intensidade.

• Açúcar explosivo: confeitos explo-
sivos para linha infantil.

• Wellence: substituto de glúten e 
Clear & Stable: estabilizante para 
bebidas proteicas.

• Colágeno: fortificação proteica e 
benefícios para beleza.

• Creme de leite em pó: melhoria da 
cremosidade.

• Iogurte e mel em pó: ingredientes 
naturais para conferir sabor carac-
terístico.

• Extratos Naturais: de cacau, café 
e baunilha.

• L-carnitna Carnipure™: transforma 
a gordura em energia.

• Tabulose SC: estabilizantes à base 
de celulose micro cristalina.

• Nu-Tek Salt: Substitutos de sal para 
reduções de sódio.

LANÇAMENTO
Além disso, no estande da Tovani 

Benzaquen houve o lançamento do 
produto: BIOLEVE ÔMEGA 3.

A composição da bebida foi desen-
volvida visando benefícios para a saúde 
do coração, reunindo em sua formulação 
ingredientes importantes para auxiliar 
a função cardiovascular.

Como complemento do evento, 
ofereceu-se  um Seminário Técnico aos 
nossos clientes, com palestras ministra-
das por “experts” das nossas empresas 
parceiras . As palestras foram separadas 
em duas salas de acordo com o tema: 
Soluções Naturais e Tecnologia.

ESTRELAS DA FiSA

VOGLER
Vogler Ingredients, Fonte de Sabo-

res, Ingredientes e tecnológica para sua 
Empresa.

Com quase 25 anos, a Vogler Ingre-
dients é uma empresa em franco crescimen-
to. Listada 4 vezes na Revista Exame PME 
como uma das empresas que mais crescem 
no Brasil, consolidou na edição da FiSA 
2014 como uma empresa completa em so-
luções de Ingredientes, Sistemas e Aromas.

Com uma lista de mais de 400 diferen-
tes produtos, aliado ao rigoroso sistema 
de qualidade Vogler - SQV e um estoque 
regular de mais de 30 parceiros internacio-
nais nos credencia a ser um dos principais 
distribuidores do Brasil.

A edição 2014 foi marcada pela diversi-
dade de protótipos apresentados durante o 
evento e pela interação de nossos Parceiros 
com nossos clientes e potenciais clientes.

Protótipos como Chocolate Zero Açú-
car, Sorvete Soft com alto teor de Proteínas 
e Zero Açúcar, CupCake Glúten Free (IN-
NOSTAB Glúten Free), Energético Natural, 
Bebida Proteica de reposição com Colá-
geno, Chá de Hibiscos Zero Açúcar com 

Fibras, Queijo Processado Sliced, Bebida 
Láctea Ácida, Sobremesas tipo brigadeiro e 
leite condensado aeradas com fibras, Molho 
Tipo Maionese sem Ovos, Sobremesas com 
Extratos Naturais Aromatizantes, Pão de 
Forma com solução de maciez e uniformi-
dade, Molhos Dressing com substituição 
de Gordura, Cappuccino com Colágeno, 
Bebida Proteica de reposição pós-treino e 
Barra Proteica com Colágeno, estiveram 
disponíveis ao público para degustação. 

Além de Ingredientes apresentados 
diretamente de nossos parceiros com 
alguns destaques:

- Akzo Nobel, com OneGrain (substi-
tuto de Sal). 

- Wacker, com lançamento do Htes-
sence, um antioxidante natural-idêntico 
e o Cavamax W6, uma fibra dietética. 

- PB Leiner, um dos maiores produtores 
mundiais de gelatina, com gelatinas solúveis 
a frio CRYOGEL e INSTAGEL e os hidroli-
sados de colágeno SOLUGEL e PEPTEIN.

-Evonik, com soluções em sílicas 
pirogênicas e precipitadas e extratos 
de aromas CO2.

-  Allied, referencia mundial na linha de 
Carotenoides, apresentando as possibilida-
des de uso, variações de cores e aplicações.

- Kimica, trazendo uma solução de 
Alginato Bakery para linha de panificação 
conferindo maior maciez, elasticidade e 
rendimento.

- CentroFlora, uma das principais 
fabricantes mundiais de Extratos Vegetais.

Sem dizer dos parceiros estratégicos 
como Gelymar (Carragenas), SilvaTeam 
(Goma Tara e Pectinas), Eastman (Sus-
tane Saib e Tenox TBHQ), que estiveram 
presente conosco durante todo o evento.

Vogler Ingredients. Vocação para Desafios!

Vogler Ingredients
Tel.: (11) 4393-4400

vendas@vogler.com.br
www.vogler.com.br
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ESTRELAS DA FiSA

VOGLER
Vogler Ingredients, Fonte de Sabo-

res, Ingredientes e tecnológica para sua 
Empresa.

Com quase 25 anos, a Vogler Ingre-
dients é uma empresa em franco crescimen-
to. Listada 4 vezes na Revista Exame PME 
como uma das empresas que mais crescem 
no Brasil, consolidou na edição da FiSA 
2014 como uma empresa completa em so-
luções de Ingredientes, Sistemas e Aromas.

Com uma lista de mais de 400 diferen-
tes produtos, aliado ao rigoroso sistema 
de qualidade Vogler - SQV e um estoque 
regular de mais de 30 parceiros internacio-
nais nos credencia a ser um dos principais 
distribuidores do Brasil.

A edição 2014 foi marcada pela diversi-
dade de protótipos apresentados durante o 
evento e pela interação de nossos Parceiros 
com nossos clientes e potenciais clientes.

Protótipos como Chocolate Zero Açú-
car, Sorvete Soft com alto teor de Proteínas 
e Zero Açúcar, CupCake Glúten Free (IN-
NOSTAB Glúten Free), Energético Natural, 
Bebida Proteica de reposição com Colá-
geno, Chá de Hibiscos Zero Açúcar com 

Fibras, Queijo Processado Sliced, Bebida 
Láctea Ácida, Sobremesas tipo brigadeiro e 
leite condensado aeradas com fibras, Molho 
Tipo Maionese sem Ovos, Sobremesas com 
Extratos Naturais Aromatizantes, Pão de 
Forma com solução de maciez e uniformi-
dade, Molhos Dressing com substituição 
de Gordura, Cappuccino com Colágeno, 
Bebida Proteica de reposição pós-treino e 
Barra Proteica com Colágeno, estiveram 
disponíveis ao público para degustação. 

Além de Ingredientes apresentados 
diretamente de nossos parceiros com 
alguns destaques:

- Akzo Nobel, com OneGrain (substi-
tuto de Sal). 

- Wacker, com lançamento do Htes-
sence, um antioxidante natural-idêntico 
e o Cavamax W6, uma fibra dietética. 

- PB Leiner, um dos maiores produtores 
mundiais de gelatina, com gelatinas solúveis 
a frio CRYOGEL e INSTAGEL e os hidroli-
sados de colágeno SOLUGEL e PEPTEIN.

-Evonik, com soluções em sílicas 
pirogênicas e precipitadas e extratos 
de aromas CO2.

-  Allied, referencia mundial na linha de 
Carotenoides, apresentando as possibilida-
des de uso, variações de cores e aplicações.

- Kimica, trazendo uma solução de 
Alginato Bakery para linha de panificação 
conferindo maior maciez, elasticidade e 
rendimento.

- CentroFlora, uma das principais 
fabricantes mundiais de Extratos Vegetais.

Sem dizer dos parceiros estratégicos 
como Gelymar (Carragenas), SilvaTeam 
(Goma Tara e Pectinas), Eastman (Sus-
tane Saib e Tenox TBHQ), que estiveram 
presente conosco durante todo o evento.

Vogler Ingredients. Vocação para Desafios!

Vogler Ingredients
Tel.: (11) 4393-4400

vendas@vogler.com.br
www.vogler.com.br
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