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FORNECEDORES DE INGREDIENTES EM DESTAQUE

Tovani Benzaquen Indredientes
www.tovani.com.br

A empresa
A Tovani Benzaquen Ingredientes deu início as suas ope-

rações como empresa em 1992, tendo como seu principal 
foco a substituição do açúcar por adoçante. Desde então, tem 
se especializado no fornecimento de aditivos e ingredientes 
para industrialização de produtos com baixa caloria. 

Ingredientes especiais
Fazem parte do seu rol de ingredientes, além dos substi-

tutos de açúcar, substitutos de gordura e ingredientes com 
propriedades funcionais, categoria esta que lhe rendeu o selo 
de “Fornecedor mais Lembrado” em 2007 e 2008. 

Mercados
A Tovani Benzaquen Ingredientes tem fornecido seus 

ingredientes a vários segmentos da indústria alimentícia bra-
sileira, tais como panificação, confeitaria, sorveteria, laticínios, 
frigoríficos, suplementos, etc. Atende, também, as indústrias 
de bebidas e indústria farmacêutica. 

Atuação
Constantemente, a empresa promove seminários voltados 

aos diversos segmentos em que atua, trazendo as últimas no-
vidades em ingredientes e tecnologias, através de palestrantes 
internacionais. 

Além disso, participa, no exterior, de feiras, como: 1FT 
(Institute of Food Technologists) e Food Ingredients Ásia e 
Europa. No Brasil, expõe em diversas feiras, como: HI South 
America Summit; FISA (sendo um dos membros fundadores); 
Tecnobebida; FCE Pharma, etc. 

A Tovani Benzaquen Ingredientes atua em todo território 
nacional, por meio de uma equipe altamente qualificada, com-
posta por engenheiros de alimentos e farmacêuticos, oferecen-
do às indústrias matérias-primas, com estoque local, ou venda 
direta, envio de amostras e suporte técnico especializado em 
todos os estágios do desenvolvimento do produto.

Contato
Rua Dr. Olavo Egídio, 287 - 1º - Santana
02037-000 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2976-9166 - Fax: (11) 2976-9506
tovani@tovani.com.br



• Sucralose - Splenda®: edulcorante arti fi cial de alta intensidade;
• Supro®: Proteínas Isoladas de Soja;
• Dairy-Lo®: concentrado protéico de soro de leite;
• Hidrogel: colágeno hidrolisado;
• Polidextrose: agente de corpo e fi bra solúvel prebióti ca;
• Malti tol, Isomalte, Xilitol e Manitol: edulcorantes naturais substi tutos do açúcar;
• Quali™-Blends: misturas de vitaminas e minerais e ingredientes funcionais;
• PeptoPro®: caseína hidrolisada para recuperação muscular;
• Extratos de chás instantâneos: verde, preto, branco, vermelho e amarelo;
• L-carniti na: aminoácido essencial para queima de energia;
• Enzimas: proteases, amilases e celulases;
• Ingredientes naturais em pó: queijos diversos, iogurte, mel, 

leite condensado, creme de leite e doce de leite;
• Proteína Hidrolisada de Trigo;
• Vis-Top D-2600: dextrina micronizada substi tuto da gordura;
• Vegapure®: Fitosterol; 
• Corantes naturais;


