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EMPRESA
Com mais de 140 anos de experiência em óleos e gorduras, 

desenvolvemos relacionamentos sólidos e duradouros com 
nossos clientes em diversos setores. Nossa experiência em 
aplicações e conhecimentos especializados  nos permitem 
entender as necessidades dos nossos clientes e  entregar 
soluções  que agreguem valor aos seus negócios.

Atualmente, temos mais de 2.700 funcionários trabalhan-
do com clientes em mais de 100 países em todo o mundo, o 
que nos dá alcance global, mas garante presença local nos 
segmentos de Bakery, Chocolate & Confectionery, Dairy, 
Infant Nutrition, Food Service e outros.

THE CO-DEVELOPMENT COMPANY

Na AAK, entendemos seu negócio. Sabemos como é impor-
tante para sua empresa ter um parceiro que possa trabalhar 
de forma colaborativa em toda a cadeia de valor. Desde o 
surgimento da ideia até o lançamento, nosso conhecimento 
e valiosa experiência podem ajudá-lo a buscar novas oportu-
nidades e superar os desafios do mercado.

Usando nossa abordagem exclusiva de desenvolvimento 
conjunto (Co-Development), trabalhamos a seu lado para que 
juntos possamos explorar todas as oportunidades - em cada 
etapa do processo. Aplicamos nossas habilidades e capaci-
dades em diversos estágios da cadeia de valor para entender 
seu negócio e ajudá-lo a maximizar o valor de seus produtos.

OS 5 ESTÁGIOS  DE NOSSA ABORDAGEM 
CO-DEVELOPMENT:

• Idealização: Juntos, idealizamos soluções para atender ao 
mercado, maximizando o potencial de seu produto.

• Criação: Criamos soluções customizadas que atendam a 
suas necessidades específicas.

• Prova: Testamos a solução em seu produto, garantindo a 
funcionalidade correta antes do início da produção.

• Implementação: Oferecemos orientações, desde a fase de 
testes piloto até a produção em larga escala, garantindo 
suporte completo e menor tempo até a comercialização.

• Lançamento: Proporcionamos conhecimento de mercado, 
com orientações para garantir o sucesso do lançamento 
de seu produto.

CONTATOS

Av. José Alves de Oliveira, 333 - Parque Industrial
13213-105 - Jundiaí, SP
Tel.: (11) 4431-0000
aakvendas@aak.com

TROPICAO™ 
Países de clima quente oferecem as principais oportuni-

dades de crescimento de mercado no setor de chocolate, mas 
o fat bloom relacionado ao calor é um dos maiores desafios 
desses mercados. Até agora, garantir a estabilidade ao calor 
acima de 33°C comprometia as características sensoriais e 
afetava a qualidade de seu chocolate. Nossa solução permite 
combater o fat bloom, garantir as características sensoriais 
e manter a promessa de sua marca.

Com TROPICAO™, é possível manter as mesmas caracte-
rísticas de snap, textura, mouthfeel e sabor, enquanto protege 
seu chocolate contra o fat bloom relacionado ao calor. Isso 
significa que os consumidores desfrutam da melhor experi-
ência com seu chocolate e sua marca - em qualquer clima.
• Evita o fat bloom relacionado ao calor em temperaturas 

de até 37°C. 
• Reduz o risco de devoluções do mercado e reclamações 

de qualidade.
• Amplia a durabilidade por mais de seis meses.
• Integra-se facilmente a qualquer linha de produção.

www.aak.com

SECURE THE SENSORY

BEAT THE BLOOM

COM FAT 
BLOOM

CEROSIDADE 
NA BOCA

SEM 
SNAP

TEXTURA 
ESFARELADA 

E SECA
SEM FAT 
BLOOM

TEXTURA 
PERFEITA

EXCELENTE 
SNAP

SABOR DE 
CHOCOLATE 

Evite o fat bloom, 
Preserve o sensorial

TROPICAO™

Do lado esquerdo, 
podemos ver um 
Chocolate à base de 
manteiga de cacau e, à 
direita, um chocolate com a 
nossa solução,  TROPICAO™. 
Ambos os produtos foram
expostos ao calor. 
TROPICAO™ 
comprovadamente evita 
o fat bloom relacionado ao 
calor sem comprometer a expe-
riência sensorial, podendo ser 
implementado facilmente à 
sua linha de produção.

Descubra mais em 
www.aaktropicao.com
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A EMPRESA
Fundada em 2000, a Alibra Ingredientes é uma empresa 

nacional especializada no fornecimento de ingredientes, mis-
turas alimentícias em pó e substitutos de queijos. 

A Alibra busca constantemente oportunidades e desafios, 
além de ser flexível às necessidades do mercado. Hoje, exporta 
para mais de 20 países e conta com um extenso portfólio de 
produtos, dentre os quais se destacam os compostos lácteos, 
utilizados em diferentes aplicações como substitutos de leite.

Sua expertise de secagem de misturas líquidas, através do 
processo spray-dryer, possibilita atender mercados distintos, 
tais como: Indústrias de Alimentos, Food Service e Varejo. 

LINHA INDUSTRIAL
Soluções em ingredientes para indústrias de sorvetes, 

laticínios, panificação, massas, chocolates, doces, molhos, etc.

BENEFÍCIOS PRODUTOS
Para satisfazer os consumidores finais que primam por 

excelência e conquistá-los diante da grande variedade de pro-
dutos que existem no mercado, as indústrias precisam estar 
cada vez mais atentas às tendências do mercado. Por isso, a 
Linha Industrial da Alibra é composta por ingredientes que 
proporcionam ao produto final benefícios tais como:
• Redução de custos.
• Padronização.
• Facilidade de aplicação.
• Aumento de produtividade.
• Aperfeiçoamento de produtos já existentes.
• Otimização de processos.
• Aumento do shelf life.
• Regularidade no fornecimento.
• Qualidade e segurança.

SOLUÇÕES SOB MEDIDA PARA O SEU 
NEGÓCIO

A Alibra desenvolve soluções customizadas, inclusive 
com apelo à saudabilidade, de acordo com o perfil e as 
necessidades de aplicação do cliente, possibilitando que o 
produto final adquira as características desejadas.

NOVIDADES
Para fornecer soluções diversificadas ao mercado de ali-

mentos e de bebidas, a Alibra investe constantemente em 
suas plantas industriais.  Em 2015 adquiriu a empresa Genkor 
Ingredientes cuja sinergia contribuiu para agregar ainda mais 
novidades ao portfólio de produtos.

Além da aquisição da Genkor, a Alibra continua tra-
balhando  forte no processo de investimentos de suas unida-
des.  Inclusive, para otimizar os projetos da empresa,  está 
prevista neste ano, na unidade de Campinas, a instalação de 
uma planta piloto UHT (Ultra High Temperature).

RECONHECIMENTO
Em 2015, a Alibra conquistou o 131º lugar no ranking da 

Revista Exame das pequenas e médias empresas que registra-
ram as mais altas taxas de expansão em receita. O estudo foi 
realizado pela Delloite Auditoria nos anos de 2012, 2013 e 2014.

Editado pela revista Rural em parceria com a Serasa Expe-
rian, a publicação do 10º Anuário Melhores do Agronegócio 
do Brasil 2014,  também classificou a Alibra entre as melho-
res empresas em alguns quesitos do setor de Laticínios. No 
ranking de receita líquida ficou entre as 500 maiores empresas 
do Brasil do segmento de Agronegócio.

LOCALIZAÇÃO
A empresa iniciou suas operações na Região Metropolitana 

de Campinas - SP e dois anos depois se expandiu para Marechal 
Cândido Rondon - PR, onde foi instalada uma moderna fábrica 
que conta hoje com quatro torres de secagem de última geração. 

CONTATO
Rua Pedro Stancato, 320 - 13082-050 - Campinas, SP
Tel.: (19) 3716-8888
comercial@alibra.com.br

www.alibra.com.br
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CONTATOS

Rua Silva Bueno, 1808 - Conj. 51
04208-001 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 3469-6233
anmou@arlafoods.com

Arla Foods Ingredients Group P/S é 100% subsidiária da 
Arla Foods, uma empresa de laticínios global e cooperativa 
de propriedade de produtores de leite na Dinamarca, Suécia, 
Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica e Luxemburgo.

As operações do grupo Arla Foods iniciaram-se no ano de 
1881 na Dinamarca, quando produtores de leite se uniram 
para formar a primeira cooperativa láctea do mundo e aos 
poucos foram se juntando com seus vizinhos, na Suécia, e na 
sequência com outros países europeus.

Quality Start Here: Arla Foods Ingredients é um líder 
global em ingredientes naturais do soro de leite para produtos 
em uma série de categorias - de nutrição esportiva, clínica 
e infantil, para bebidas, panificação, laticínios e sorvetes. 
Os pilares da empresa são ingredientes inovadores, instala-
ções que usam a mais moderna tecnologia e uma equipe de 
especialistas dedicados.

A inovação é uma competência essencial na Arla Foods 
Ingredients, que emprega em seus produtos elevada tecno-

logia associada a conceitos modernos e personalizados para 
atender às necessidades dos clientes.

Todos os ingredientes são produzidos utilizando tecnologia 
de processamento state-of-the-art, sejam na Dinamarca, ou 
por uma de nossas joint ventures na Argentina, Alemanha e 
Reino Unido.

Baseando-se em no portfólio de proteínas do soro funcio-
nais e nutricionais, minerais do leite, lactose e permeado, a 
equipe especializada da AFI fornece soluções que trazem novos 

produtos alimentícios com rapidez e eficiência para o merca-
do. Os centros de aplicação (plantas piloto na Dinamarca e 
Argentina) executam centenas de testes de produtos para os 
clientes todas as semanas.

Recentemente, a empresa iniciou a produção de Whey 80 
instantâneo (80% de proteína) que é mais solúvel que o Whey 
80 regular, em sua moderna fábrica na província de Córdoba, 
no centro de Argentina, uma joint venture com a Sancor, 
maior produtor de queijo do país. A produção inédita de um 
produto instantâneo na região, tem o intuito de fornecer este 
ingrediente ao crescente mercado de nutrição esportiva da 
América do Sul.

A notícia significa que Arla Foods Ingredients está apta 
para oferecer às indústrias de nutrição esportiva da região, a 
partir de sua produção local na Argentina, Whey 80 instan-
tâneo de alta qualidade e GMO-Free, ou seja, o leite/soro de 
leite proveem de animais que não são tratados com hormônios 
de crescimento.

www.arlafoodsingredients.com

Vamos conversar...  
whey proteins!

Ar
la

 Fo
ods Ingredients

Arla Foods Ingredie
nt

s

Nossos ingredientes estão presentes em todas as fases da sua vida.
Vamos adaptar um deles para completar a sua receita.

Nutrição 
Infantil

Nutrição 
Clínica

Alimentos 
Saudáveis

Nutrição 
Esportiva

Laticínios Bebidas Panificação Sorvetes Queijos

www.arlafoodsingredients.com

Fone: + 5511 3469-6233
afi-brazil@arlafoods.com
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Fone: + 5511 3469-6233
afi-brazil@arlafoods.com
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EMPRESA

A Biospringer é uma unidade de negócio do grupo francês 
Lesaffre, referência mundial na produção de leveduras e outros 
produtos de fermentação para panificação, nutrição e saúde, 
há mais de 160 anos.

A Biospringer oferece uma ampla gama de ingredientes 
de levedura e se beneficia da experiência e conhecimento da 
Lesaffre, com seu invejável ba nco de cepas e 200 pesquisa-
dores especializados.

A empresa conta com plantas produtivas na França, Brasil, 
Estados Unidos, China e Austrália e quatro Centros Culiná-
rios, responsáveis por aplicar os produtos, demonstrar seus 
benefícios e apoiar os clientes em seus desenvolvimentos.

O Culinary Center do Brasil será inaugurado em março 
de 2016 e está instalado no moderno Centro de Inovação 
do novo escritório corporativo da Lesaffre em Campinas, no 
bairro Cambuí.

O EXTRATO DE LEVEDURA
O extrato de levedura é um ingrediente natural, produ-

zido a partir do mesmo fermento usado para crescer os pães 
ou fermentar a cerveja. Rico em proteínas e aminoácidos é 
perfeito para conferir sabor e melhorar as características 
organolépticas de alimentos salgados como sopas, caldos, 
molhos, temperos, snacks, refeições prontas, entre outros. 

O extrato de levedura contem naturalmente aprox. 5% 
de glutamato, aminoácido responsável pelo sabor ‘umami’, 
encontrado em carnes e alimentos ricos em proteína, como o 
queijo parmesão. Suas propriedades permitem reduzir o teor 
de sal de alimentos, sem que haja perda de sabor.

CONTATO 
Planta produtiva e escritório
Rua Francisco Juliatto, 2075
13279-804 - Valinhos, SP
Tel.: (19) 3881-8471
vendas@biospringer.com.br

Culinary Center
Rua José Pires, 160
13025-170 - Campinas, SP
Tel.: (19) 3114-4714

www.biospringer.com.br

LINHA DE PRODUTOS

Um time de cientistas dedicado ao desenvolvimento de 
novos ingredientes de levedura, apoiados pelo centro de P&D 
da Lesaffre, responsável pela melhoria de cepas e um painel de 
aromistas capacitados, garantem a Biospringer um portfólio 
amplo de ingredientes e soluções integradas, como:
• Extratos de levedura de cerveja e panificação
• Aromas de reação
• Condimentos à base de extratos de levedura

COMPROMISSO COM A QUALIDADE
A Biospringer está comprometida com os mais altos pa-

drões de qualidade e segurança no desenvolvimento, produção 
e comercialização de seus produtos.

Os ingredientes de levedura de panificação e de cerveja 
da Biospringer contam com certificações Kosher e Halal e as 
plantas produtivas são certificadas em normas reconhecidas 
pela GFSI (Global Food Safety Initiative), entre elas a FSSC 
22000 adotada nas unidades do Brasil, França e China.
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CONTATOS

Unidade de Excipientes & Ingredientes 
Rua Doutor José Alexandre Crogsnac, 715 
06680-035 - Itapevi, SP 
Tel.: (11) 4144-9400
contatobr@blanver.com.br

EMPRESA
Com 32 anos de experiência e com clientes nos 5 con-

tinentes, somos uma multinacional brasileira fabricante de 
matérias-primas para as indústrias de alimentos, nutracêutica 
e também farmacêutica. 

www.blanver.com.br

A BLANVER produz ingredientes sob rigorosas condições 
de fabricação. Controles de processos monitoram os pontos 
críticos, o que garante o cumprimento dos compêndios 
oficiais, resultando em produtos acabados altamente con-
sistentes e de qualidade! 

Os nossos ingredientes não con-
têm em sua composição: lactose, 
glúten, açúcar e são livres de OGM. 

Na área de alimentos, nossos in-
gredientes podem ser utilizados  em 
diversas aplicações, como bebidas 
láctea, creme de leite, leite de coco, 
sorvete, salgadinhos extrusados, 
queijo ralado e outros, tendo di-
versas funções, como por exemplo: 
estabilizante, espessante, agente 
suspensor, antiaglutinante e agente 
de cremosidade.

Em produtos nutracêuticos, as 
aplicações podem ser em: comprimi-
dos, cápsulas, suspensões e eferves-
centes, atuando como desintegrante, 
agente de compressão e base para 
efervescentes.

Somos reconhecidos pelo alto nível de qualidade, excelência 
no atendimento e suporte técnico global em aplicações.

Nossas instalações são periodicamente auditadas e aprova-
das por clientes, auditores externos e órgãos independentes.

Dispomos das certificações  FSSC 22000 e a ISO 
9001:2008. 

Empresa fabricante de 
celulose microcristalina 

mais lembrada no Prêmio 
BIS 2015!

Empresa fabricante de Celulose Microcristalina 
mais lembrada no Prêmio BIS 2015! 

Fabricante nacional presente em mais de 100 países

Desintegrante
Estabilizante
Espessante

Agente Suspensor
Subsstuto de Gordura

Ansaglusnante
Fonte de Fibra Insolúvel
Agente de Cremosidade

Agente de Compressão

Base Efervescente

11 4144-9400Unidade de Excipientes & Ingredientes 
Rua Doutor José Alexandre Crogsnac, 715 
Itapevi/SP – Brasil  

Empresa fabricante de Celulose Microcristalina 
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Além dessas linhas, a CANDON complementa o portfólio 
com, blends enzimáticos, pré-misturas para panificação, e 
formulações customizadas para o cliente, o que proporciona 
a exclusividade de resultado desejado para agregação de valor.

A sua empresa deseja criar um novo produto, reduzir o teor 
de gordura de uma formulação existente, melhorar o perfil 
nutricional, ou reduzir a lista de ingredientes, conte com a 
experiência e inovação tecnológica dos produtos CANDON.

EMPRESA E SUA EXPERTISE

A CANDON ADITIVOS atua com inovação tecnológica 
em soluções para a indústria alimentícia. O principal diferen-
cial é o da pesquisa, criação e da disponibilização de novas 
tecnologias para o mercado. Oferece uma série de produtos 
com benefícios de aumento no shelf life, redução de gorduras, 
facilidade de aplicação e rendimento superior.

A experiência e o conhecimento da equipe CANDON, 
quando somado ao suporte técnico seguro para os clientes nas 
mais diversas aplicaç ões, tem projetado a CANDON como um 
dos principais fabricantes com base em emulsificantes do Bra-
sil, tornando-se uma referência em produtos de QUALIDADE.

EXPERIMENTE NOSSOS 
INGREDIENTES

A estrutura da CANDON conta com moderna tecnologia 
de encapsulação e liberação continuada de ativos, especial-
mente desenvolvida para aplicação em panificação, indústrias 
de bolos, biscoitos, entre outros setores alimentícios. Dispõe 
de uma diversificada linha de produtos, como:

ASFERIX - Composto de Ferro ou Fumarato ferroso e 
ácido fólico.
AZM - Azodicarbonamida encapsulado.
BIOLASE - Complexo enzimático para panificação e 
biscoitos.
ESTERMID - Substituto de gordura para pães.
BIOCAKE - Gordura emulsionada em pó para bolos. 
BIOLUX - Branqueador de farinhas.
LEAVMIX - Clareador de massas frescas.
LEAVMIX LIFE - Conservante antimofo.
LECIMAX - Composição em pó à base de lecitina de soja .
MONOSOFT 390 - Emulsificante em pó para bolos 
.MONOSOFT 400 - Emulsificante em pó para bolos sem 
lactose e sem gluten.
SUBSALT - Substituto de sódio.
TOLDRY - Emulsificante para pães.
TOLDRY MP - Pré mistura para pães especiais.
TOLDRY PC 100 - Pré mistura pão francês longa 
fermentação e congelados.
TOLDRY PS - Polisorbato em pó.
TOLDRY PRX 300 - Pré mistura com ativos encapsulados 
para longa fermentação e congelados.

www.candon.com.br

CONTATO

Avenida Irio Jacob Welp, 810 - Centro
85960-000 Marechal Cândido Rondon, PR

Fone/Fax.: (45) 3284-1700

comercial@candon.com.br
www.candon.com.br

EMPRESA E SUA EXPERTISE EXPERIMENTE NOSSOS INGREDIENTES

A CANDON ADITIVOS atua com inovação tecnológica 
em soluções para a indústria alimentícia. O principal 
diferencial é o da pesquisa, criação e da disponibilização de 
novas tecnologias para o mercado. Oferece uma série de 
produtos com benefícios de aumento no shelf life, redução 
de gorduras, facilidade de aplicação e rendimento superior.

A experiência e o conhecimento da equipe CANDON, 
quando somado ao suporte técnico seguro para os clientes 
nas mais diversas aplicações, tem projetado a CANDON 
como um dos principais fabricantes com base em 
emulsificantes do Brasil, tornando-se uma referência em 
produtos de QUALIDADE. 

A estrutura da CANDON conta com moderna tecnologia 
de encapsulação e liberação continuada de ativos, 
especialmente desenvolvida para aplicação em panificação, 
indústrias de bolos, biscoitos, entre outros setores 
alimentícios. Dispõe de uma diversificada linha de 
produtos, como: 

ASFERIX - Composto de Ferro ou Fumarato ferroso e 
ácido fólico
AZM - Azodicarbonamida encapsulado
BIOLASE - Complexo enzimático para panificação e 
Biscoitos
ESTERMID - Substituto de gordura para pães
BIOCAKE - Gordura emulsionada em pó para bolos
BIOLUX - Branqueador de farinhas
LEAVMIX - Clareador de massas frescas
LEAVMIX LIFE - Conservante anti mofo
LECIMAX - Composição em pó a base de lecitina de soja
MONOSOFT 390 - Emulsificante em pó para bolos
MONOSOFT 400 - Emulsificante em pó para bolos sem 
lactose e sem gluten
SUBSALT - Substituto de sódio
TOLDRY - Emulsificante para pães
TOLDRY MP - Pré mistura para pães especiais
TOLDRY PC 100 - Pré mistura pão francês longa 
fermentação e congelados
TOLDRY PS - Polisorbato em pó
TOLDRY PRX 300 - Pré mistura com ativos 
encapsulados para longa fermentação e congelados

Além dessas linhas, a CANDON complementa o 
portfólio com, blends enzimáticos, pré-misturas para 
panificação, e formulações customizadas para o cliente, o 
que proporciona a exclusividade de resultado desejado para 
agregação de valor.

A sua empresa deseja criar um novo produto, reduzir o 
teor de gordura de uma formulação existente, melhorar o 
perfil nutricional, ou reduzir a lista de ingredientes, conte 
com a experiência e inovação tecnológica dos produtos 
CANDON.
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CONTATO

Avenida Irio Jacob Welp, 810 - Centro 
85960-000 - Marechal Cândido Rondon, PR
Tel.: (45) 3284-1700
comercial@candon.com.br

www.candon.com.br
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CONTATOS

Av. Dr. Chucri Zaidan, 80 - 11º 
Brooklin Novo 
04583-909 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 5509-3099
pbr@corbion.com

A Corbion Purac celebra 60 anos no Brasil

www.corbion.com

A Corbion é líder global de mercado em ácido lático e 
seus derivados, além de atuar fortemente no setor de blends 
funcionais, contendo enzimas, emulsificantes, minerais e 
vitaminas. Produzindo ingredientes naturais através de recur-
sos renováveis, atua em mercados globais como panificação, 
cárneos, lácteos, bebidas e alimentos em geral, farmacêuticos, 
cuidados pessoais e do lar e resinas. 

A empresa atua em dois diferentes segmentos: Ingredien-
tes Alimentícios Na-
turais e Bioquímicos. 
O amplo portfól io de 
ingredientes alimen-
tícios naturais englo-
ba principalmente o 
ácido lático, lactatos 
de sódio, potássio e 
cálcio, fermentados de 
açúcar e emulsifican-
tes, o que permite que 
a companhia trabalhe 
com diversas soluções, 
como acidificação, 
fortificação mineral, 
extensão de vida de 
prateleira, redução 
de sódio, entre ou-
tros, entregando não 
somente ingredientes, 
mas um serviço de atendimento diferenciado e relações de 
parceria com os clientes, buscando sempre soluções que 
atendam às suas necessidades. 

Através de seus dois segmentos de atuação, a empresa 
busca endereçar as mega tendências globais de escassez de 
recursos, crescimento da população e segurança alimentar. 
Assim, com o segmento de ingredientes alimentícios fornece 
alimentos seguros e saudáveis a uma população em pleno 
crescimento, enquanto trabalha para reduzir o desperdício de 
alimentos através da extensão de sua vida de prateleira. Com 
os ingredientes bioquímicos, fornece soluções baseadas em 
materiais renováveis obtidas através de processos eficientes. 
Ao mesmo tempo, constrói ainda novas plataformas de ne-
gócios em biotecnologia, tais como PLA (polímero de ácido 

lático), lactídeos, ácido succínico, entre outros projetos de 
desenvolvimento de longo prazo.

Operando mundialmente, a empresa gera vendas que 
giram em torno de 940 milhões de dólares anuais e empre-
ga mais de 1800 funcionários em 20 países. Sua sede está 
localizada em Amsterdam, Holanda, e conta com unidades 
de produção, escritórios de venda e centros de inovação/
laboratórios de aplicação por todo o globo.

Este ano, a Corbion Brasil completa 60 anos, com uma tra-
jetória de qualidade, inovação e sucesso. Com uma equipe de 
153 colaboradores, uma unidade de produção em Campos dos 

Goytacazes (RJ) e um 
escritório de vendas 
e laboratório de apli-
cação em São Paulo 
(SP), a Corbion Brasil 
atende não somente o 
mercado local, como 
toda a América Latina.

A planta com tecno-
logia de ponta locali-
zada em Campos dos 
Goytacazes produz 
o ácido lático e seus 
derivados através da 
fermentação do açú-
car de cana, sendo 
assim a única unidade 
de produção na Améri-
ca Latina, garantindo 
flexibilidade, agilidade 

e economia aos seus clientes. 
O laboratório de aplicação tem como função estreitar o 

relacionamento com os clientes através de serviços persona-
lizados, tornar o atendimento comercial cada vez mais ágil e 
focado no negócio e fornecer suporte técnico.
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CP KELCO: SOLUÇÕES SEGURAS, INOVADORAS E DE ALTA QUALIDADE COM 
EXCELENTE CUSTO EM USO!

A CP Kelco é líder mundial em soluções hidrocolóides de origem natural de excelente custo em uso. Possui 9 plantas 
(maior produtor global de Pectina e CMC), 4 Centros 
Técnicos, 10 Centros de P&D e 12 Centros de Aplicação 
e Serviço Técnico. O Centro Técnico de Limeira, SP, 
serve ao mercado Latino Americano através de seus 
laboratórios e plantas piloto. A empresa possui certi-
ficação ISO-9001: 2008, SEDEX e GFSI FSSC-2000 e 
foi reconhecida em 2015 pelo mercado e parceiros com 
o Prêmio BIS - Best Ingredient Supplier . O lema da 
empresa, The What If You Can Company, se traduz 
na qualidade de seus produtos e serviços, flexibilidade 
e expertise que permitem oferecer soluções práticas 
e eficientes às demandas, desejos e realidade compe-
titiva do mercado.

CONTATOS

Rua Teixeira Marques, 845 - Chácara São José
13485-135, Limeira, SP
Tel.: (19) 3404-4600
cpkelco.brasil@cpkelco.com

NOSSO PORTFÓLIO: O QUE HÁ 
DE MELHOR EM HIDROCOLÓIDES 
MULTIFUNCIONAIS!

Pectinas: GENU®, GENU® Explorer, GENU® Beta (Novidade 
do New Product Zone FISA 2015) e GENU® YM-FP, Carragenas: 
GENUVISCO®, GENUGEL®, GENU Texturizer®, GENULACTA® 
e GENU® Hi pHive™

Gelanas: KELCOGEL® e KELCOGEL® Hi pHive™. CMC: 
CEKOL®. Substitutos de gorduras, agentes de cremosidade, 
textura e fonte proteica: SLENDID® e SIMPLESSE®.

www.cpkelco.com

PRODUTOS E SERVIÇOS: EXPERIÊNCIA 
E PORTFÓLIO ANTENADOS ÀS MEGA 
TENDÊNCIAS COM EXCELENTE 
CUSTO BENEFÍCIO

A empresa tem seu compromisso pautado na oferta e 
desenvolvimento de soluções completas para os segmentos 
de bebidas acidificadas, neutras, sucos, sistemas carbonata-
dos e em pó, geleias, preparados de frutas, produtos lácteos, 
condimentos, sobremesas, confeitos, cárnicos e panificação; 
nos orgulhamos por oferecer ao mercado um pacote mul-
tifuncional de produtos e serviços que  agregam valor ao 
produto final, permitem uso de uma única goma,  otimizando 
custos sem comprometer qualidade; uma real oportunidade 
de manutenção e crescimento numa realidade de mercado 
em que acessibilidade com qualidade são chave de sucesso.

Vista da planta CP Kelco de Limeira, São Paulo, a 
maior planta de pectina do mundo

Convergência de Mercados
Conveniência, eficiência e inovação:

 Novos formatos convenientes  
de aplicação e consumo

 Textura e sensorial únicos

 Sistemas “veggie”

 Produtos funcionais, nutracêuticos  
e para esportistas

Nossas inovadoras soluções de 
origem natural a seu dispor:
 Bebidas proteicas e alternativas ao leite

 Fermentados e condimentos

 Sobremesas e confeitos

 Sucos e carbonatados

 Panificação glúten free

 Cuidado dermocosmético e nutracêutico

 Excipientes e formas farmacêuticas 
flexíveis, convenientes e alternativas  
à gelatina

Conheça mais de perto 
as novidades em aplicações 
e lançamento de produtos 
para os Mercados de 
Alimentos, Bebidas, 
Dermocosmética e 
Nutracêuticos da CP Kelco!
A CP Kelco é líder mundial em 
soluções hidrocoloides de origem 
natural e oferece soluções inovadoras 
e multifuncionais, pautadas no uso da 
ciência da reologia, que garantem a 
nossos clientes produtos e processos de 
alta qualidade, segurança e diferencial.

Oferecemos muito mais que suspensão, 
gelificação e estabilização. Nosso objetivo 
é oferecer produtos e serviços que 
permitem aos formuladores inovar com 
velocidade, bom custo em uso e agregar 
valor ao consumidor final, sempre de 
olho nas tendências de mercado. 
Conheça nossas novidades!

Conceito “Low sugar”
Novidades:

 Recupera o corpo perdido pela redução 
do açúcar e otimiza o sabor residual de 
edulcorantes

 Permite desenhar produtos específicos: 
demografia e saudabilidade

 Excelentes texturas, sem  
sinérese e extrudáveis, como  
geleias, gel shots, energéticos,  
chás e águas fortificadas

CEKOL® CMC  |  GENULACTA® Carragena  |  GENUVISCO® Carragena 

GENUGEL® Carragena  |  GENU® Pectina  |  KELCOGEL® Gelana

KELTROL® Xantana  |  SIMPLESSE® Proteína de Soro de Leite Microparticulada
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EMPRESA
A Daxia Doce Aroma há décadas fornece aditivos e 

ingredientes para a indústria alimentícia. Cultivamos estreito 
relacionamento com o mercado e suas inovações, o que faz 
com que nos destaquemos como grande e eficiente fornece-
dora de insumos.

Completa estrutura de vendas, seguro e moderno sistema 
de armazenagem e entregas, oferecemos um atendimento 
personalizado, completo, diferenciado, que busca superar 
desafios, promover bons negócios e apresentar soluções.

A certificação ISO 9001/2008 é aplicada, sobretudo, para 
garantir a qualidade e confiabilidade na comercialização e 
conhecer cada vez melhor as necessidades de nossos clientes.

LINHA DE PRODUTOS
Linha completa de aditivos e ingredientes para a indústria 

alimentícia: acidulantes, antioxidantes, antiumectantes, ami-
noácidos, conservantes, corantes artificiais, corantes naturais, 
emulsificantes, espessantes, estabilizantes, edulcorantes e 
muito mais. 

ESPECIALIDADES 
No decorrer de décadas desenvolvemos tal sinergia com 

a indústria de alimentos que, somada a nossa estrutura de 
laboratórios e planta produtiva, nos permite ampla gama de 
possibilidades no desenvolvimento de especialidades e novos 
produtos que vão de encontro as necessidades de mercado.

DIFERENCIAIS
- Agilidade na entrega.
- Armazém climatizado.
- Atendimento técnico especializado.
- Certificado ISO 9001/2008.
- Empilhadeiras elétricas, sem emissão de gases poluentes. 
- Laboratórios de análise e desenvolvimento.
- Planta produtiva adequada aos mais exigentes padrões de 
qualidade.
- Sistema de envase totalmente automatizado.
- Sistema WMS de controle de armazenagem. 

CONTATO
ESCRITÓRIO COML. - SP
Rua Cantagalo, 74 - 17º 
Tatuapé 
03319-000 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2633-3000

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - SP
Rua Jonas Ferreira Guimarães, 100
Jardim Aracilia
07250-025 - Guarulhos, SP 

www.daxia.com.br

DAXIA DOCE AROMA, você pode confiar!

Há décadas fornecendo ingredientes e aditivos para indústria alimentícia. 

Acidulantes Aromatizantes Corantes Naturais Espessantes

11 2633 3000
www.daxia.com.br

AntioxidantesAntiumectantes

Conservantes Corantes Artificiais

Emulsificantes

Especialidades Estabilizantes

Edulcorantes

DAXIA DOCE AROMA, você pode confiar!

Há décadas fornecendo ingredientes e aditivos para indústria alimentícia. 

Acidulantes Aromatizantes Corantes Naturais Espessantes

11 2633 3000
www.daxia.com.br

AntioxidantesAntiumectantes

Conservantes Corantes Artificiais

Emulsificantes

Especialidades Estabilizantes

Edulcorantes
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EMPRESA
A Döhler é uma empresa líder em tecnologia, produtora, 

vendedora e fornecedora global de ingredientes naturais, sis-
temas de ingrediente e soluções integradas para a indústria 
de alimentos e bebidas.

Com matriz em Darmstadt, Alemanha, e através de uma 
rede global de inovações, seus colaboradores disponibilizam, 
do conceito à implementação, soluções para empresas que 
procuram por expansão de seus negócios, maior lucrativi-
dade e otimização do processo produtivo de uma maneira 
simples e conveniente. 

“WE BRING IDEAS TO LIFE.” descreve brevemente o 
acesso estratégico e holístico do Grupo à inovação que englo-
ba inteligência de mercado, monitoramento de tendências, 
desenvolvimento de produtos inovadores e aplicações, con-
sultoria em segurança alimentar e microbiologia, legislação, 
consultoria técnica, ciência do consumidor e sensorial.

A Döhler usa tecnologia de última geração para desenvolver 
e criar um amplo portfolio de ingredientes e soluções integradas:

 • Aromas
 • Emulsões
 • Corantes naturais
 • Ingredientes saudáveis
 • Compostos e blends
 • Preparados de fruta
 • Bases para bebidas alcoólicas e não alcoólicas

 • Bases lácteas
 • Bases de cereais e malte
 • Sistemas de edulcorantes
 • Sucos de frutas e vegetais, purês, concentrados e blends

A empresa desenvolve bebidas, produtos lácteos e alimen-
tos de acordo com as demandas de cada mercado, dentro das 
mais diversas categorias:

 • Juicy snacks
 • Bebidas mistas
 • Sucos e néctares
 • Águas aromatizadas
 • Carbonatados
 • Colas
 • Chás
 • Bebidas de malte
 • Bebidas esportivas
 • Energéticos
 • Bebidas alcoólicas
 • Beermix
 • Fruta + Soja
 • Lácteos
 • Bebidas de café
 • Sobremesas
 • Sorvetes
 • Confeitos e doces
 • Biscoitos, recheios e panificação

Amplo portfolio de ingredientes com uma única fonte.
Soluções e serviços integrados.
Presença global graças aos 30 centros de produção, 48 es-

critórios comerciais e centros de aplicação e presença em mais 
de 130 países.

CONTATO
Rua Miguel Guidotti, 905 
13485-342 - Limeira, SP
Tel.: (19) 2114-6000
mailbox.br@doehler.com

Conhecer as preferências de sabor de seus consumidores, as mais inovadoras tecnologias de 
processamento e as regiões com melhor crescimento do mundo podem não nos permitir prever o futuro... 

mas estamos muito próximos.

www.doehler.com.br

Seja um extrato natural, um 
purê de frutas ou seu próximo 
produto inovador, todos levam 
algo em comum:

nossa paixão.
Descubra mais sobre como nós, parceiros da indústria 
de alimentos e bebidas, colocamos em prática ideias 
inteligentes e produtos de excelência: www.doehler.com.br
www.we-bring-ideas-to-life.com | mailbox.br@doehler.com
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CONTATOS
Rua Santa Maria do Pará, 32
Bonsucesso
07175400 - Guarulhos, SP
Tel.: (11) 2436-3333
vendas@doremus.com.br

PRODUTOS
• Aromas.
• Adi tivos.
• Coberturas.
• Condimentos.
• Corantes.
• Emulsificantes.
• Premix de vitaminas e minerais.
• Preparados e recheios de fruta.
• Proteínas de soja e leite.
• Recheios de chocolate.
• Sistema de enzimas.
• Soluções customizadas.

www.doremus.com.br

A EMPRESA
A Doremus é uma empresa privada brasileira, fundada em 

1985, com presença em todo território nacional e América 
do Sul. Somos especialistas na criação e produção de Aro-
mas, Ingredientes e Soluções Customizadas para indústria 
de alimentos e bebidas. Baseado nas constantes mudanças 
de hábitos dos consumidores, trabalhamos junto aos nossos 
clientes para elaborar novas experiências em sabor, textura 
e nutrição. 

QUALIDADE
As matérias-primas são adquiridas de fornecedores qua-

lificados e homologados pela Garantia da Qualidade. Os 
processos internos são acompanhados e controlados por 
um sistema de informação rigoroso, aliado a uma equipe de 
qualidade capacitada para atender todos os pré-requisitos 
das normas alimentícias vigentes. Todo produto acabado é 
analisado minuciosamente em laboratórios físico-químico e 
microbiológico, antes de ser liberado para o cliente.

PESQUISA E INOVAÇÃO
A Doremus possui um moderno Centro de Pesquisa e De-

senvolvimento (CPD), preparado para atender as demandas 
do mercado, e uma equipe formada por químicos, biólogos, 
médicos veterinários, técnicos e engenheiros de alimentos.

As Plantas Piloto de Cárneos, Lácteos, Panificados e 
Sorvetes oferecem oportunidade aos clientes trabalharem 
em conjunto com os especialistas para acelerar e garantir o 
desenvolvimento de novos produtos.
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EMPRESA
Já com 17 anos de existência e exportando para mais de 

50 países, a Gelnex alcançou uma posição de destaque em 
seu segmento através da qualidade, consistência e perfor-
mance de seu produto.

Com capacidade instalada para 25 mil toneladas anuais, 
possui plantas industriais estabelecidas estrategicamente 
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 granulomé-
trico conforme as necessidades de cada cliente.

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.

Também o meio ambiente é um foco de sustentabilidade 
da empresa. Desta forma, pertence ao Programa Brasileiro 
de Gerenciamento de Emissão de Gases do Efeito Estufa 
(GHG Protocol).

EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA

A Responsabilidade Social é um dos focos da empresa 
para promover seu crescimento de forma ética e integrada 
com a comunidade. Filiada à Fundação Abrinq, como Em-
presa Amiga da Criança, a Gelnex também está engajada na 
defesa dos direitos da criança e do adolescente.

NOVO PRODUTO

A Gelnex lança com exclusividade o Peptinex, um produto 
composto de peptideos de colágeno e um perfil nutricional 
atrativo para produtos ligados a saúde e beleza.

As propriedades do Peptinex, proporcionam sua aplicação 
nos mais diferentes produtos:

• Natural e saudável.
• De fácil solubilidade.
• Sabor e aroma que não afetam as propriedades sen-

soriais dos alimentos.
• Não gelificante.
• Alta digestibildiade.
• Solúvel em água fria.
• Livre de gordura e colesterol.
• Não alergênico.

Consulte nosso representante comercial.

CONTATO

Rodovia SC 283, km 25
89760-000 - Itá, SC
Tel.: (49) 3458-3500
gelnex@gelnex.com.br

www.gelnex.com.br
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EMPRESA
A Grasse foi fundada em 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 desenvolvimentos. 
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 proje-
tos proativos: apresentações e sugestões, novas tendências de 
consumo e informações de mercado. O resultado deste tipo de 
projeto é o surgimento de excelentes ideias e novos produtos.

PARCERIAS
Considerada uma das líderes do mercado mundial de aro-

mas e com unidades em 34 países, a Symrise é a multinacional 
que nasceu em 2003 com a fusão das centenárias Gragoco 
e H&R (Haarman & Reimer), ambas alemãs. É fabricante de 
matérias-primas e ingredientes ativos para a indústria alimen-
tícia, 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 Luiz Lawrie Reid, 295
09930-760 - Diadema, SP
Tel.: (11) 4092-7080
grasse@grasse.com.br

www.grasse.com.br
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TRADIÇÃO

Atrás do abatedouro de Hamburgo, na Alemanha, uma 
farmácia de manipulação atendia os pedidos de ervas, pi-
mentas e especiarias dos açougueiros ao redor. Foi assim que 
em 1893 a Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH surgiu.

PRESENÇA

Com fábricas na Alemanha, Áustria, Austrália, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Holanda, Singapura e Suíça, além de 
representantes em diversos países, a Hela possui uma rede 
de serviço mundial capaz de trazer para você sabores típicos 
de qualquer lugar e lhe apoiar em exportações.

NATURAL É A NOSSA PRAIA...
Além da tradição do Grupo Hela em condimentos 

compostos e funcionais, especiarias premium e molhos, 
representamos várias empresas líderes em suas linhas de pro-
dutos. Cranberries, Bluberries, Cerejas, da Graceland Fruits 
(Michigan, EUA), empresa focada na qualidade de suas frutas 
desidratadas e macias. A Milne por sua vez que faz sucos 
concentrados de berries, sucos em pó e frutas liofilizadas. 

Já a POM é especialista em romã, com suco concentrado 
asséptico, suco em pó, romã desidratada por liofilização, 
além do extrato antioxidante de romã. A Paramount Farms 
é líder mundial na produção de pistaches, além de ter alta 
qualidade em amêndoas. Para redução de sódio temos Smart 
Salt, além da redução de gordura e ovos com CitriFi, um 

poderoso ingrediente natural derivado da laranja, rico em 
fibras solúveis e insolúveis conjugadas, fácil de hidratar e 
muito estável. Além de funcionais tais como Betaglucana 
de Aveia à 70% da L&P e Fitoesterol da AOM, que também 
produz tocoferol e Vitamina E.

A Desert King é a líder mundial na produção de extrato 
de quillajas diretamente do Chile. Esse versátil ingrediente 
tem uso consagrado em bebidas, ovos e cosméticos.

CONTATO
Rua Virgílio de Carvalho Pinto, 72 - Pinheiros 
05415-020 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 3068-8415 / (11) 3926-1307
comercial@helaspice.com.br

www.helaspice.com Condimentos compostos funcionais, especiarias premium, molhos, sabores 
do mundo todo e desenvolvimento de soluções completas.

Enhancing Products...Naturally™

Mel e derivados, álcool 
food grade, liofi lizados

Sucos, polpas, 
extratos e 
MicroDried em 
pedaços e em pó

Cranberries, blueberries, 
morangos, cerejas, frutas 
desidratadas por infusão, 
macias e deliciosas

Pistaches, Amêndoas, Romã:
(Suco concentrado 
asséptico e em pó, 
extrato e liofi lizada)

Caramelo, toffee, Iogurte e 
massa madre em pó

Frutas e preparados 
naturais em vários 
formatos

Betaglucana de aveia 
70% Sucralose

Corantes Naturais
Fitoesterol de Soja 
Tocoferol

Extrato Natural de 
Quillaja

Figos desidratados, 
em pasta, nuggets, pó, 
fatias e cubos

Substituto de sal, 
redutor de sódio

CitriFi, agente de 
corpo natural de 

laranja com 70% de fi bras (solúveis e insolúveis)

Produzido por:
Hela Ingredientes Brasil Com. Imp. Exp. Ltda.   -   www.helaspice.com
Rua Virgílio de Carvalho Pinto, 72 - Pinheiros São Paulo - SP 05415-020 - (11) 3068-8415

Condimentos compostos funcionais, especiarias premium, molhos, sabores 
do mundo todo e desenvolvimento de soluções completas.

Enhancing Products...Naturally™

Mel e derivados, álcool 
food grade, liofi lizados

Sucos, polpas, 
extratos e 
MicroDried em 
pedaços e em pó

Cranberries, blueberries, 
morangos, cerejas, frutas 
desidratadas por infusão, 
macias e deliciosas

Pistaches, Amêndoas, Romã:
(Suco concentrado 
asséptico e em pó, 
extrato e liofi lizada)

Caramelo, toffee, Iogurte e 
massa madre em pó

Frutas e preparados 
naturais em vários 
formatos

Betaglucana de aveia 
70% Sucralose

Corantes Naturais
Fitoesterol de Soja 
Tocoferol

Extrato Natural de 
Quillaja

Figos desidratados, 
em pasta, nuggets, pó, 
fatias e cubos

Substituto de sal, 
redutor de sódio

CitriFi, agente de 
corpo natural de 

laranja com 70% de fi bras (solúveis e insolúveis)

Produzido por:
Hela Ingredientes Brasil Com. Imp. Exp. Ltda.   -   www.helaspice.com
Rua Virgílio de Carvalho Pinto, 72 - Pinheiros São Paulo - SP 05415-020 - (11) 3068-8415
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“Liotécnica: naturalmente, sua melhor 
opção em ingredientes!”

NOSSA EMPRESA
Presente no mercado de alimentos há mais de 50 anos, a 

Liotécnica é uma empresa que oferece as melhores soluções 
em ingredientes desidratados, liofilizados, mistura e envase 
de marcas próprias.

A principal tecnologia da Liotécnica é a liofilização, uma 
tecnologia de secagem que constitui na remoção da água 
através da sublimação, mantendo o perfil nutricional e sen-
sorial dos alimentos.

O processo de liofilização oferece as seguintes vantagens:
• Mínima perda de nutrientes. 
• Aumento da vida útil do produto. 
• Dispensa o uso de aditivos artificiais.
• Mínima perda do perfil sensorial.
• Rápida reidratação (ideal para instantâneos).
• Redução de peso (otimizando custos de transporte 

e armazenagem).
• Dispensa cadeia de refrigeração na armazenagem.

Acompanhando as tendências de saudabilidade e conveni-
ência, oferece uma linha de ingredientes com propriedades 
sensoriais e nutricionais preservadas, minimamente proces-
sados, com oportunidades de aplicação para os mais diversos 
mercados. 

Atualmente, a companhia é reconhecida por sua garantia 
de qualidade, assegurada pela certificação FSSC 22000 - Se-
gurança de Alimentos. No mercado externo, atua na venda de 
extrato de malte pó e superfrutas liofilizadas, como acerola, 
cupuaçu, graviola, e principalmente açaí.

Além da sua consagrada linha de 
Liofilizados & Desidratados, 
destaca sua linha de In-
clusões e Extrato 
de Malte. 

www.liotecnica.com.br - www.extractodemalta.com - www.liotecnica-superfruits.com

NOSSOS PRODUTOS
Liomeat: amplo portfólio e formatos diversificados de 

carnes, ideal para sopas, caldos, temperos, risotos, purês, cup 
noodles, baby food, entre outros.

Lioveggie: vegetais liofilizados e de-
sidratados; características sensoriais e 
nutricionais mantidas e adequados 
para pães, bolos, sopas, tortas 
congeladas, etc. 

Liofruit: frutas liofilizadas, 
com perfis nutricionais origi-
nais da fruta in natura, com 
características sensoriais 
conservadas, ideais para 
suplementos, barras de 
cereais, chocolate, gra-
nola, etc.

Liolat: derivados lácteos, no formato pó, com caracterís-
ticas sensoriais mantidas (sabor, cor e odor), compatíveis à 
aplicações em sorvetes, bebidas, cereais, bolos, biscoitos, etc.

Inclusões: entrega visual, sabor e textura ao produto, 
adequado para forneados, sorvetes, chocolates, bebidas em 
pó, creme base gordura, barras de cereais, etc.

Extrato de malte: nas versões seco e xarope, este ingre-
diente derivado da cevada, além de agregar valor nutricional, 
oferece benefícios na aplicação de pães, biscoitos, chocolates, 
sorvetes, bebidas, entre outros.

Visite nosso website e descubra porque a Liotécnica é, 
naturalmente, sua melhor opção em ingredientes!

CONTATOS

Av. João Paulo I, 1098
06817-000 - Embu das Artes, SP
Tel.: (11) 4785-2300 / 2104-2300 
faleconosco@liotecnica.com.br

Ingredientes Liotecnica
Naturalmente sua melhor escolha

Fundada em 1964, a Liotécnica é uma empresa 100% brasileira e especializada 

no desenvolvimento de ingredientes industriais como carnes, vegetais, 

frutas e lácteos. Utiliza a mais alta tecnologia de secagem de alimentos,  

a liofilização, oferecendo ingredientes práticos, naturais e saudáveis com 

diversas possibilidades de aplicação. Referência no segmento e parceira de 

grandes nomes do setor, dispõe de uma equipe de pesquisa voltada para  

o desenvolvimento de soluções ágeis, inovadoras e customizadas, a fim de 

atender as necessidades específicas de seus clientes.

Imagem ilustrativa

Tel.: 55 11 4785-2300 – Fax: 55 11 4704-6937  
faleconosco@liotecnica.com.br   www.liotecnica.com.br

Tecnologia em Alimentos
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Ingredientes Liotecnica
Naturalmente sua melhor escolha

Fundada em 1964, a Liotécnica é uma empresa 100% brasileira e especializada 
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frutas e lácteos. Utiliza a mais alta tecnologia de secagem de alimentos,  

a liofilização, oferecendo ingredientes práticos, naturais e saudáveis com 

diversas possibilidades de aplicação. Referência no segmento e parceira de 

grandes nomes do setor, dispõe de uma equipe de pesquisa voltada para  

o desenvolvimento de soluções ágeis, inovadoras e customizadas, a fim de 

atender as necessidades específicas de seus clientes.

Imagem ilustrativa

Tel.: 55 11 4785-2300 – Fax: 55 11 4704-6937  
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www.mcassab.com.br

O GRUPO MCASSAB

Há 87 anos no mercado, a MCassab possui três grandes 
áreas de negócios: Distribuição, Consumo e Incorporação 
que, juntas, englobam 14 unidades de negócios e 1,2 mil 
colaboradores diretos. A MCassab, cuja matriz está em São 
Paulo, está presente nas grandes capitais do Brasil, Miami, 
Dubai, Xangai, Argentina e Uruguai. 

Somos um grupo diversificado por consequência de nosso 
natural empreendedorismo e que se destaca pela sua capa-
cidade de transformar oportunidades em negócios, fazendo 
a sua gestão de forma profissional e focada.

NUTRIÇÃO HUMANA

As misturas de vitaminas, minerais, ingredientes ener-
géticos e ingredientes funcionais produzidos e fornecidos 
pela MCassab, podem ser utilizados em diversos segmentos 
da indústria alimentícia e de bebidas, a fim de preparar 
alimentos que são diferenciados e mais saudáveis.

SUPORTE REGULATÓRIO

Possuímos uma equipe de qualidade dedicada a assuntos 
regulatórios para assegurar todos os requisitos da ANVISA 
e suporte às demandas do cliente.

EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA

Para manter a qualidade e proporcionar a assistência 
necessária, possuímos uma equipe técnico-comercial capaci-
tada para auxiliar seus clientes na formulação das melhores 
alternativas para a indústria alimentícia.

SOLUÇÕES PARA SEUS PROJETOS

Com um portfólio completo de aditivos e ingredientes, 
buscamos o desenvolvimento contínuo de fabricantes e 
produtos que proporcionem mais eficiência aos nossos par-
ceiros, sem abandonar os conceitos de qualidade, segurança, 
responsabilidade e sustentabilidade.

PRODUTOS

SOLUÇÕES
Vitaminas.
Minerais.
Colágeno.
Ingredientes funcionais, que incluem luteína, licopeno, 
fitoesterol e ômega 3.

INGREDIENTES E ADITIVOS
Acidulantes.
Conservantes.
Componentes para bebidas energéticas.
Emulsificantes.
Edulcorantes.
Estabilizantes.

CONTATO

Av. Das Nações Unidas, 20.882
04795-000 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2162-7968
mcassab@mcassab.com.br

A unidade de negócio nutrição humana possui uma linha completa de ingredientes para bebidas, 
pré-misturadas de vitaminas, minerais e ingradientes funcionais que são essenciais para a sua 
qualidade de vida.

WWW.MCASSAB.COM.BR

• Pré-misturas de vitaminas e minirais

• Acidulantes: ácidos ascórbico, cítrico, 
fosfórico, fumárico e tartárico

• Conservantes: benzoato de sódio e sor-
bato de potássio

• Estabilizantes: citrato de sódio e goma 
xantana

• Eduicorantes: acessulfame-k, asparta-
me, ciclamato de sódio, sacarina sódica, 
sucralose e estévia

• Cafeína

NOSSA ESPECIALIDADE
É GARANTIR SUA QUALIDADE DE VIDA

Anúncio Revista Aditivos e Ingredientes.indd   1 3/1/16   6:12 PM

A unidade de negócio nutrição humana possui uma linha completa de ingredientes para bebidas, 
pré-misturadas de vitaminas, minerais e ingradientes funcionais que são essenciais para a sua 
qualidade de vida.

WWW.MCASSAB.COM.BR

• Pré-misturas de vitaminas e minirais

• Acidulantes: ácidos ascórbico, cítrico, 
fosfórico, fumárico e tartárico

• Conservantes: benzoato de sódio e sor-
bato de potássio

• Estabilizantes: citrato de sódio e goma 
xantana

• Eduicorantes: acessulfame-k, asparta-
me, ciclamato de sódio, sacarina sódica, 
sucralose e estévia

• Cafeína

NOSSA ESPECIALIDADE
É GARANTIR SUA QUALIDADE DE VIDA

Anúncio Revista Aditivos e Ingredientes.indd   1 3/1/16   6:12 PM
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A EMPRESA
Presente no mercado há mais 

de 10 anos, a Nutramax Ingredien-
tes Especiais, reconhecida por sua 
quali dade e agilidade, conta com 
uma nova estrutura para atender 
ainda melhor os seus parceiros.

Especializada na substituição 
do açúcar, do sódio, redução de 
calorias em alimentos e bebidas, e 
ingredientes funcionais, a empresa oferece soluções de alta 
tecnologia, bem como assistência técnica personalizada e 
desenvolvimento de formulações.

INGREDIENTES ESPECIAIS PARA UMA 
VIDA MAIS SAUDÁVEL

O portfólio da empresa inclui in-
gredientes naturais, funcionais, nu-
tracêuticos, prebióticos, substitutos 

de sódio, carboidratos e carboidratos 
especiais, fibras, gomas, hidrocolóides, 

realça dores de sabor, minerais, vitaminas, aminoácidos, 
antiumectan tes, conservantes e antioxidantes.

Destacamos entre estes ingre-
dientes funcionais os Frutooligos-
sacarídeos (FOS) e os Isomaltooli-
gossacarídeos (IMO), ambos fibras 
solúveis prebióticas com diversos 
benefícios para a saúde, além da 
beta glucana de aveia, fibra solúvel 
que auxilia na redução do colesterol e do risco de doenças 
cardiovasculares. 

Dentre os ingredientes para suplementação e nutrição 
esportiva, destacamos a Isomaltulose, um 

carboidrato funcional que melhora o 
desempenho em atividades físicas por 
liberar energia de forma mais lenta e 
constante, melhorando a recuperação 
muscular e a performance física. Desta-

camos também o colágeno hidrolisado, 
proteína animal que ajuda manter a elas-

ticidade da pele, e os aminoácidos L-leu-
cina, L-Isoleucina, L-Valina e L-Glutamina.

PIONERISMO E INOVAÇÃO
A Nutramax 

lançou recente-
mente o NutraSal®, 
um revolucionário 
Substituto do Só-
dio e do Sal, com tecnologia desenvolvida pela própria em-
presa, com excelentes resultados sensoriais, proporcionando 
redução significativa do sódio sem alteração do sabor original 
dos alimentos. 

A empresa introduziu 
também com pioneiris-
mo no Brasil a Taumatina 
DietMax™, adoçante 100% 
natural com excepcional ca-

pacidade de mascarar sabores residuais indesejáveis (amargo, 
metálico, soja, vitaminas, minerais, etc.) e de potencializar 
o dulçor e diversos aromas. A Taumatina é a substância mais 
doce da natureza. Seguindo 
a linha de adoçantes natu-
rais, a empresa foi pioneira 
também no fornecimento 
de glicosídios de esteviol 
(stevia) e rebaudiosídios de 
alto grau de pureza.

Além desses produtos, a Nu-
tramax vem ampliando o uso do 
Xilitol (no combate às caries e à 
placa bacteriana) e da Neohespe-

ridina como realçador de sabor, potencializador de dulçor e 
palatabilizante para diversos produtos. 

A Nutramax tem como compromisso o contínuo aprimo-
ramento dos seus produtos e serviços, oferecendo ao mercado 
soluções inovadoras, de alta qualidade e tecnologia.

www.nutramax.com.br

CONTATO:
Catanduva - SP
Tel.: (17) 3522-1968 / (17) 3525-2360
Escritório São Paulo - SP
Tel.: (11) 3443-6404 / (11) 3443-6201
nutramax@nutramax.com.br
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