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Granotec

A Granotec está presente na evolução dos hábitos dos 
consumidores brasileiros desde 1991. 

Repercutimos e antecipamos os desejos, impulsionamos a 
modernização do mercado de trigo no Brasil com um modelo 
inovador de atuação: o aporte de novas tecnologias que des-
vendam os segredos do trigo e os revelam aos seus fabricantes.

Desta maneira, surge a Granolab, empresa do mesmo 
grupo que se dedica a trabalhar com produtos, serviços, equi-
pamentos e, recentemente, também levando novas tecnologias 
para as indústrias de laticínios.

Somos hábeis em gerar novas tecnologias e oferecer ao 
mercado respostas rápidas, inteligentes e efi cientes.

Isso signifi ca transformar o futuro em presente, é ante-
cipar o futuro.

Gostaríamos de agradecer a todos que visitaram nosso 
estande na Food Ingredients South América.

Ficamos a disposição em dar continuidade ao contato 
iniciado, apresentando soluções completas e diferenciadas 
que contribuirão com o crescimento da sua empresa.

Granotec do Brasil S.A.
Rua João Bettega, 5.800 
81350-000 - Curitiba, PR

Fone: (41) 3027-7722
Fax: (41) 3027-4400

www.granotec.com.br

Conheça alguns itens da nossa linha de produtos:

• Enzimas
• Emulsifi cantes
• Azodicarbonamida
• Peróxido de benzoíla
• Fosfatos
• Glúten
• Ácido ascórbico
• Preparação enzimática
• Fermentos lácteos
• Fermentos químicos
• Funcionais
• Estabilizantes
• Sais fundentes

E muitos outros disponíveis em:
www.granotec.com.br 
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Kemin

Kemin soluções para a indústria alimentícia
 
A multinacional americana apresenta ingredientes dife-

renciados que melhoram a saúde e o bem-estar das pessoas

Com mais de três anos de atividades no Brasil, a Kemin, 
uma multinacional americana dedicada a encontrar 

soluções nos segmentos de saúde, nutrição e farmacêutica, 
consolidando sua estratégia de ampliar sua participação no 
setor de ingredientes alimentícios, apresentou na última 

edição da Food Ingredients South America o ingrediente En-
livitea™ (mistura de chá preto com chá verde), bem como a 
linha completa de antioxidantes, antimicrobianos e funcionais 
que já trabalha no mercado latino-americano.

Com a finalidade de solucionar um problema muito 
comum entre as indústrias alimentícias - a conservação dos 
produtos processados - a Kemin apresentou suas linhas de 
produtos para o segmento food: duas linhas de antioxidantes; 
EN-Hance®, antioxidantes sintéticos na forma líquida ou pó 
para proteção de óleos e gorduras; Fortium®, linha especial de 
antioxidantes naturais; e sua linha de conservantes Shield®, 
conservantes líquidos especialmente desenvolvidos para pro-
longar a durabilidade de produtos de panifi cação e confeitaria.

Além disso, dentro do segmento nutracêutico, a Kemin 
apresenta o Slendesta, um ingrediente extraído da bata-
ta e que auxilia na perda de peso através do aumento da 
saciedade,e a luteína FloraGLO, antioxidante natural que age 
principalmente nos olhos, protegendo contra uma das princi-
pais causas de cegueira, a Degeneração Macular Relacionada 
à Idade (DMRI) e na pele, contribuindo para a prevenção do 
envelhecimento prematuro da mesma. E aposta no seu mais 
novo lançamento, Enlivitea™, uma mistura de chá preto com 
chá verde, totalmente natural.

Kemin do Brasil Ltda.
Rua Ettore Soliane, 471

13347-394 - Indaiatuba, SP
Fone: (11) 2283-0369
Fax: (11) 2283-0369

www.kemin.com
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Kraki

A Kienast & Kratschmer - Kraki - mais uma vez esteve 
presente em uma edição da Food Ingredients.

Nesta edição, a Kraki procurou reforçar junto a seus clientes 
seu modelo de negócios pautado em soluções e prestação de 

serviços. Cada vez mais a Kraki se distancia do modelo de empresa 
vendedora de ingredientes e aditivos para se posicionar como uma 
empresa fornecedora de tecnologias voltada às grandes demandas 
da indústria. A Kraki entende que mais do que simples ingredien-
tes, as empresas necessitam de soluções que contribuam para o 
aumento de suas vendas e melhoria da sua rentabilidade. Hoje, o 
seu modelo de negócio é muito mais focado em entender as reais 
necessidades dos clientes e entregar soluções personalizadas do 
que oferecer produtos de linha.  É baseado neste modelo consultivo 

que a Kraki expandirá suas atividades no futuro. Desta forma, para 
os próximos anos, a Kraki elegeu sete grandes frentes onde irá 
trabalhar fortemente junto aos seus clientes oferecendo serviços 
e soluções: melhoria de shelf life; otimização de matérias-primas; 
melhoria sensorial; aprimoramento de processos; capacitação e 
acesso as novas tecnologias; adequação aos novos padrões legais; e 
desenvolvimento de novos produtos. Todo esse conjunto de soluções 
passa, a partir de agora, a fazer parte do universo Krakisolutions™ 
, que será a nova plataforma de produtos e serviços Kraki para a 
indústria da carne, laticínios e sorvetes.

Dentre as novidades apresentadas nesta edição, houve o pré-
lançamento da família KrakiFife™ que vem de encontro a uma das 
maiores demandas da indústria, que é a preservação dos alimen-
tos. Também foram apresentadas novas tecnologias  voltadas para 
produtos de apelo mais saudável com níveis reduzidos de gordura 
e sódio, uma realidade em países da Europa e Estados Unidos, 
e uma tendência para o nosso mercado. Buscando a otimização 
de matérias-primas, foi apresentada a tecnologia Fibrimex. Uma 
solução com a capacidade de ligar pedaços de músculos, aumen-
tando o valor comercial das matérias-primas dos clientes. Já na 
linha Laktamix, a Kraki trouxe como novidade sua nova linha 
de estabilizantes para sorvetes, com destaque para a solução 
zero gordura e zero açúcar. Também dentro da linha Laktamix, 
foram apresentadas as soluções estabilizantes para sistemas UHT, 
mercado no qual a Kraki tem se especializado nos últimos anos.

Entretanto, mais do que apresentar novas soluções, a Kraki 
buscou durante a FI reforçar seu modelo de negócio consultivo 
junto a seus clientes.

Kienast & Kratschmer Ltda. 
Avenida Industrial, 3331 

09080-511 - Santo André, SP
Fone: (11) 4428-7111
Fax: (11) 4428-7112
www.kraki.com.br
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Labonathus

Reconhecida por sua credibilidade e parcerias estraté-
gicas com renomados fabricantes internacionais, a 

Labonathus  marcou mais uma vez sua já destacada presença 
no maior e mais completo evento para ingredientes alimen-
tícios da América Latina.

Atuando no mercado desde 1998, a empresa repre-
senta e distribui com exclusividade no Brasil destacados 
produtores internacionais de aditivos e ingredientes 
alimentícios, trabalhando de forma integrada com seus 
parceiros e usufruindo dos recursos e da expertise de 

seus profi ssionais, disponibiliza aos clientes soluções 
inovadoras de alta qualidade e toda a estrutura técnica/
comercial necessária ao adequado desenvolvimento de 
novos produtos e serviços.

Nesta edição da FISA, a Labonathus, juntamente com sua 
parceira Roquette Freres, promoveu com enorme sucesso 
a linha de fi bras solúveis - Nutriose®, com excelente per-
formance nos aspectos sabor, solubilidade, alta tolerância, 
viscosidade e estabilidade (baixo pH e altas temperaturas); e 
a linha Sweet Pearl®, especialmente desenvolvida e utilizada 
pelos mais importantes players internacionais e nacionais em 
aplicações light e diet, como chocolates, chicletes, confeitos, 
panifi cação, sorvetes e outros.

A empresa aproveitou o evento para anunciar sua mais 
nova parceria estabelecida com a companhia inglesa Taste 
Tech, pioneira na tecnologia de encapsulação de ácidos, 
aromas e edulcorantes de alta intensidade, disponibili-
zando ao mercado brasileiro soluções inovadoras com 
liberação controlada, das quais destacamos: acessulfame, 
aspartame, sucralose, mentol, ácido cítrico e outros. 

 Além dos novos lançamentos, o stand da Labonathus 
contou ainda com as ilustres presenças dos colaboradores 
de suas empresas parceiras: Prayon, Lipotech e Diana 
Naturals, reforçando ainda mais sua destacada presen-
ça em linhas tradicionais, como fosfatos, aditivos mine-
rais (estabilizados), corantes naturais, frutas & vegetais 
(concentrado, crunchies e pó) e demais soluções.

Labonathus Biotecnologia 
Internacional Ltda.
Rua Jaguaretê, 126

02515-010 - São Paulo, SP
Fone: (11) 3961-2078
Fax: (11) 3961-2079

www.labonathus.com.br



66
ES

TR
EL

A
S
 D

A
 F

IS
A

 2
0
1
0

Feira Internacional de Soluções e Tecnologia para a Indústria Alimentícia

MasterSense

MasterSense marca presença na FISA

A MasterSense marcou presença na 15ª edição da FISA - 
Food Ingredientes South America -, o principal ponto de 

encontro da indústria de ingredientes de alimentos da América 
Latina. “Uma oportunidade para conhecer as vantagens tecno-
lógicas dos produtos das maiores empresas de ingredientes 
do mundo, além de soluções voltadas para saudabilidade 
e praticidade”, diz Gustavo Assis, Diretor de Negócios & 
Marketing da empresa. 

A MasterSense desenvolve soluções em ingredientes, 
que aprimoram os produtos para a indústria de alimentos, 
e também serviço personalizado, garantindo um pronto-
atendimento, respostas técnicas, defi nição de resultados e 
novas alternativas. 

A MasterSense também aproveitou a ocasião para cele-
brar mais uma vez as parcerias com as empresas Danisco, 
Agropalma, Kievit, IFC, Worlée e Niutang.

No caso da Kievit - divisão de ingredientes da empresa holan-
desa Friesland Campina -, foi anunciada parceria exclusiva 
para a operação no Brasil, que inclui agora toda linha de bases 
aerantes e emulsifi cantes para bolo da DMV, além de especia-
lidades da alemã Satro. “Agora o desafi o é ainda maior, uma 
vez que a linha de produtos praticamente dobrou”, comentou 
Tiago Pusas, Diretor de Vendas & Inovação da MasterSense.

Durante o evento, a empresa apresentou a nova versão do 
seu menu, que inclui produtos como biscoitos com frutas e 
vitamina K2, bolos integrais e zero açúcar, shakes com probi-
óticos e ômega 3, cappuccinos fl ex (preparo a quente e frio), 
bisnaguinhas com ômega 3, sopas com baixo teor de trans e 
saturados, entre outros. 

“A FISA cumpriu seu papel de gerar oportunidades e ne-
gócios, bem como disseminar os diferenciais de nossa linha 
de produtos e do nosso modo único de tratar os clientes”, 
concluiu Paulo Morise, Diretor de Operações da MasterSense.

Mastersense Ingredientes 
Alimentícios Ltda.

Rua Quinze de Novembro, 1910
13201-305 - Jundiaí, SP

Tel.: (11) 4497-1010
Fax: (11) 4497-1010

www.mastersense.com
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Plury

Fundada em 1989, por Nelson Freire de Carvalho, a Plury 
Química é uma empresa 100% brasileira que nasceu de uma 

pequena idéia somada a um grande sonho: construir uma distri-
buidora de produtos químicos sólida, com o objetivo de atender 
o mercado com excelência de qualidade em produtos e serviços.

Atualmente, a Plury conta com alianças com a Cargill, 
Corn Products, QGN, Rhodia, ICL, Brasil Foods, Hindustan 
Gum, entre outras empresas mundialmente conhecidas.

Somos mais de 60 profi ssionais, formando a Família Plury 
Química; atendemos todo o Brasil e estamos presentes em 
diversos segmentos químicos, como alimentos, bebidas, cos-
méticos, borrachas e industrial.

Nossa missão não é apenas oferecer produtos e serviços 

com qualidade, queremos superar as expectativas de clientes 
através de um trabalho de excelência e confi ável, com parce-
rias sólidas, atenção constante na capacitação interna e de-
senvolvimento profi ssional, assegurando assim o crescimento 
da empresa e a rentabilidade do negócio.

Agradecemos a todos pela visita em nosso stand na FISA 2010!
A Fi South America consolida-se como o único evento 

para ingredientes alimentícios do Brasil e o maior e mais 
importante da América Latina. 

A Plury Química marcou presença e deu show com 
um stand amplo, moderno, bonito e interativo. Aprovei-
tamos a oportunidade para apresentar nossa nova identidade 
visual, um novo tipo de relacionamento sustentado pelo tripé 
PARCERIA, QUALIDADE E EVOLUÇÃO e consolidar junto ao 
mercado seus 21 anos de muito sucesso.

A Plury está mais moderna e fl exível e tem certeza de estar 
no caminho certo do crescimento, construindo  e colaborando  
com o mercado ávido versatilidade e inovação.

Acessem nosso novo site, confi ram toda essa mudança e 
nos acompanhem por outros 21 anos.

Plury Química Ltda.
Rua Serra da Borborema, 262/270 

09930-580 - Diadema, SP
Tel.: (11) 4093-5353
Fax: (11) 4093-5353

www.pluryquimica.com.br

Conheça nossa ampla linha de:
Acidulantes Corantes Melhorador de farinha

Antioxidantes Edulcorantes Regulador de acidez

Antiumectantes Emulsifi cantes Ingredientes

Aromatizantes Espessantes Fosfatos

Bicarbonatos Umectantes Estabilizantes

Conservantes Realçador de sabor Blends
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Probiótica

PROBIÓTICA – NOSSA FÓRMULA É O SEU SUCESSO

Há mais de 20 anos no mercado, a Probiótica Laboratórios 
é líder na América Latina no setor de nutrição esportiva 

com 54% do mercado. Hoje, a empresa conta com quase 200 
funcionários e tem seu parque fabril instalado em Embu das 
Artes, SP, em uma área de 30 mil m², sendo 12 mil m² de área 
construída, além das suas fi liais, sendo uma em Santa Catarina 
e duas no exterior, Holanda e Estados Unidos.

Produzimos mais de 150 itens, que são distribuídos em 
cerca de dois mil pontos de venda no país, além de exportar 
para 32 países, entre eles, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemanha, França, entre outros.

Tamanha experiência, tradição, infra-estrutura e pessoas 
competentes em seus departamentos, levou a Probiótica a 
investir e inaugurar em 2009 sua Divisão de Ingredientes, 
oferecendo as melhores soluções na distribuição de matérias-
primas, através da contratação de dois profi ssionais capaci-
tados e já conhecidos do mercado, são eles: Eduardo Brito e 
Ivan Zaharov (foto).

Além das análises que são feitas na chegada de cada pro-
duto, realizamos visitas periódicas internacionais e nacionais 
para homologação e qualifi cação de fornecedores, visando 
assim a qualidade de nossas matérias-primas.

A maioria dos ingredientes que distribuímos são utiliza-
dos em nossa produção, tornando-se uma garantia extra dos 
produtos que fornecemos para nossos clientes. 

Nossos principais ingredientes distribuídos nacionalmente 
são: caseinatos, lactose, acidulantes, citratos, aminoácidos, 
creatina, proteínas, concentrados do soro do leite, conservan-
tes, edulcorantes, gomas, vitaminas, maltodextrina, fosfatos, 
lecitina, entre outros. 

Nosso diferencial é manter a total satisfação de nossos 
colaboradores, clientes e fornecedores.

Conte conosco, afi nal, NOSSA FÓRMULA É O SEU SUCESSO!
Probiótica Laboratórios Ltda.

Av. João Paulo I, 1795
06817-000 - Embu, SP
Tel.: (11) 4785-3322
Fax: (11) 4785-3330

www.probioticaingredients.com.br
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Purac

A Purac é líder mundial na preservação natural de alimentos 
e a maior produtora de ácido láctico, derivados e lactídeos. 

Em 2010, a Purac orgulhosamente celebra 55 anos de 
atividades bem sucedidas no Brasil e aproximadamente 80 
anos no mundo, comprometida em melhorar continuamente 
e oferecer inovações que agreguem valor aos produtos de 
seus clientes.

A empresa opera suas plantas de produção nos Estados 
Unidos, Holanda, Espanha, Brasil e Tailândia e comercializa 
seus produtos através de uma rede mundial de escritórios de 
vendas e distribuidores.

A sede da Purac está localizada na Holanda e é parte do 
Grupo CSM, multinacional holandesa que desenvolve, produz 

e comercializa suprimentos para panifi cação e ingredientes 
alimentícios.

Visando atingir o perfi l do consumidor atual, que está cada 
vez mais interessado em alimentos isentos de conservantes 
“químicos” e que tragam benefícios associados, e entendendo 
as reais necessidades das indústrias de alimentos, a Purac 
apresentou as seguintes novidades para a FISA 2010:

PURAQ® AROME NA4  Aroma natural de reação capaz 
de reduzir até 40% de sal em alguns alimentos sem prejudicar 
o sabor;

PURAQ® XTEND AX37  Solução natural para o controle 
de Allicylobacillus em bebidas, mantendo o sabor caracterís-
tico de sucos e bebidas em geral;

PURAC® FIT Plus  Ácido láctico de elevada qualidade 
para o mercado de bebidas, capaz de reduzir o efeito residual 
indesejável de edulcorantes artifi ciais e naturais (Stevia).

Além da conhecida linha da Purac de fortifi cantes minerais 
que representam os sais de cálcio, ferro, magnésio, zinco e 
outros essenciais ao organismo humano. Estas fontes mine-
rais são veiculadas em bebidas isotônicas, sucos, alimentos 
dietéticos, formulações infantis e inúmeros outros alimentos 
enriquecidos com minerais. Os lactatos e gluconatos minerais 
da Purac por possuírem sabor neutro, alta estabilidade, ótima 
dissolução e alta biodisponibilidade, são a escolha certa para 
o enriquecimento mineral.

A Purac apresentou na feira e no seu programa de con-
ferências, sua linha de conservantes naturais para alimentos 
cárneos, molhos e food service em geral. 

Purac Sínteses Indústria 
e Comércio Ltda.

Av. Dr. Chucri Zaidan, 80 - 11º
04583-909 - São Paulo, SP

Tel: (11) 5509-3099
Fax: (11) 5102-4041

www.purac.com
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Química Anastácio

Com quase 70 anos no mercado, a Química Anastácio fez 
sua estréia na FISA 2010 em grande estilo! O maior even-

to focado em matérias-primas para o segmento alimentício, 
foi um importante meio para a prospecção de novos clientes, 
assim como para reforçar a parceira com os antigos. 

Localizada na Vila Anastácio, em São Paulo, SP, a em-
presa conta atualmente com três divisões de negócios: 
Cuidados Pessoais, Processos Industriais e Alimentos, a 
caçula, com apenas três anos de atividades, mas que já 

Indústria Química Anastácio S/A
Av. Eng. Roberto Zucolo, 215

05307-190 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2133-6600
Fax: 911) 2133-6600

www.quimicanastacio.com.br

demonstra grande potencial, pois conta em seu portfólio 
com mais de 30 produtos entre acidulantes, antioxidantes, 
espessantes, conservantes, emulsifi cantes, aromatizantes, 
entre outras categorias. 

Um dos diferenciais da Química Anastácio é oferecer ao 
mercado produtos com preços competitivos e disponibilidade 
de volume, pois possui estocagem e logística a partir de São 
Paulo, Santos, Itajaí, Vitória e Recife, objetivando desta forma, 
o aumento de sua participação no mercado de distribuição 
de matérias-primas alimentícias, sendo uma excelente alter-
nativa de parceiro comercial, pois além do citado, também 
preza por atender aos clientes de forma satisfatória, em suas 
particularidades e necessidades.

Na FISA, a empresa apresentou sua linha de matérias-
primas e ingredientes para o setor, focando nas novidades de 
seu portfólio, como o acessulfame-k, manitol, cafeína anidra, 
etil-vanilina e sua linha de corantes artifi ciais.
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Rousselot

A Rousselot esteve presente na última edição da FISA 
divulgando sua linha completa de produtos. Foram apre-

sentadas novidades em aplicações que exploram os benefícios 
do colágeno hidrolisado Peptan. A primeira aplicação foi a 
goma de mascar da beleza, que por conter colágeno, contribui 
para a saúde da pele, melhorando a hidratação, a elasticidade 
e reduzindo as micro-rugas. Também foram apresentadas as 
barras protéicas, com a melhor combinação de aminoácidos 
essenciais e alto teor protéico, o que contribui para controle 
da saciedade e do peso corporal, sendo o produto ideal para 
um lanche saudável, rápido e gostoso entre as refeições. 

Os visitantes do stand foram apresentados à diversidade 

de aplicações dos produtos Rousselot. Para gelatinas, as 
vitrines ilustraram aplicações desde gomas e marshmallows, 
até cápsulas duras e moles para as indústrias alimentícias e 
farmacêuticas. Para Peptan, as vitrines ilustraram aplicações 
nos segmentos de beleza da pele, nutrição e cosméticos.

Manteve presença também na programação de palestras do 
evento com a apresentação sobre as propriedades funcionais 
do colágeno hidrolisado, sob a coordenação do engenheiro 
Fernando Bluguermann - chefe do departamento técnico da 
América Latina.

Rousselot Gelatinas: é líder mundial na produção e vendas 
de gelatina e colágeno hidrolisado e possui um total de 12 fá-
bricas em quatro continentes. Pertence ao Grupo Alimentício 
holandês VION, uma das maiores indústrias alimentícias do 
mundo, com presença de negócios em mais de 100 países.

A Rousselot prima pela excelência em qualidade e pela  
inovação para atender as necessidades dos clientes de hoje e 
de amanhã. Foca especifi camente na assistência aos clientes 
com um suporte técnico para otimizar o uso dos produtos 
Rousselot.

Está sempre atualizada e cumpre com as regulamentações, 
através de contatos com os principais órgãos regulatórios no 
mundo, assim, os clientes se benefi ciam de uma permanente 
atualização nas regulamentações internacionais. 

Compromisso Rousselot: resposta rápida e de alta quali-
dade a todos os questionamentos dos clientes.

Rousselot Gelatinas do Brasil Ltda.
Rua Santo Agostinho, 280 
13908-080 - Amparo, SP

Tel.: (19) 3907-9000
Fax: (19) 3907-9010
www.rousselot.com
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Tate & Lyle

A Tate & Lyle, uma das empresas líderes mundiais no setor 
de ingredientes  alimentícios e industriais, de fontes re-

nováveis, com mais de 50 fábricas nas Américas, na Europa 
e no Sudeste da Ásia, apresentou durante a Food Ingredients 
South América 2010 sua mais nova linha especial de fi bras 
solúveis Promitor™, que tem o desafi o de não modifi car o 
sabor ou a textura dos alimentos.

As fi bras dietéticas Promitor™ são um componente-chave 
da Tate & Lyle, pois permitem aos fabricantes de alimentos e 
bebidas criarem produtos com nutrientes adicionais, porém 
com gosto/sabor tão bons quanto os de marcas líderes.

O produto Splenda® Sucralose, auxilia na redução do nível 
de açúcar nos produtos, das calorias e controle da obesidade 
infantil, assuntos que estão se tornado uma obsessão positiva 
para a maioria das indústrias. Dentro de sua linha Core® de 
produtos, a Tate & Lyle vem revolucionando o conceito de 
otimização de dulçor, com o uso de Splenda® Sucralose, na 
Europa, Estados Unidos e Ásia/Pacifi co.

As equipes de vendas da Tate & Lyle também auxiliam os 
clientes com informações técnicas e estudos detalhados do 
consumidor.

A linha de produtos Tate & Lyle incluem a marca de Su-
cralose Splenda®, marca registrada da McNeil Nutritionals, 
LLC., fi bras Promitor™ , polidextrose STA-Lite®, Tate & Lyle 
Fairtrade Sugar e Lyle’s Golden Syrup, Bio-PDO™, Ethylex® 
e amidos para papel STA-Lock®, além de ingredientes es-
senciais como  frutose, açúcar,  polidextrose, ácido cítrico e 
amidos  modifi cados e nativos. 

Tate & Lyle Brasil S.A.
Av. Iraí 438, 11º 

04082-001 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 5090-3950
Fax: (11) 5090-3952
www.tateandlyle.com

www.promitorfi ber.com
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Tovani Benzaquen

A Tovani Benzaquen Ingredientes, há 18 anos atuando no 
mercado nacional, marcou, mais uma vez , brilhantemen-

te, sua presença na FiSA 2010.
Como de costume, desde a primeira edição da FISA, a 

Tovani Benzaquen preocupa-se em apresentar o que há de 
mais inovador em tecnologia e ingredientes para a indústria  
alimentícia e de bebidas. Prova disso, é o produto Beauty drink 
da empresa Beauty’in, o grande vencedor do FI Awards, como 
produto alimentício mais inovador, que contém ingredientes 
diferenciados, fornecidos pela Tovani Benzaquen Ingredientes; 
além disso, realizou-se o lançamento do ingrediente Wellmune 
WGP® - agente de imunidade, da empresa Biothera (Estados 
Unidos)  no mercado brasileiro.

Colaborando para o sucesso da nossa participação, a Tovani 
Benzaquen, no seu estande, contou com a presença de algu-
mas de suas representadas: DowWolff; Finlays; Hayashibara; 
Interfi ber; Lactosan; RC Cola; e Wild, que trouxeram seus 
experts para poder atender as necessidades dos clientes que 
nos honraram com sua visita. 

Complementando, contamos com os técnicos da Tovani 
Benzaquen que durante os três dias do evento fi caram a 
disposição dos visitantes, apresentando nossos demais ingre-
dientes como substitutos de açúcar, de gordura e de sódio e 
ingredientes com propriedades funcionais; categoria esta que 
rendeu a nossa empresa o selo de “Fornecedor mais Lembrado 
2007 e em 2008”. 

Nossas atividades durante a FISA ultrapassaram as fron-
teiras do nosso estande, pois concomitantemente ao evento, 
realizamos o nosso tradicional Seminário que este ano teve 
uma nova abordagem: Tecnologia e Naturais, com palestras 
especialmente preparadas e ministradas pelos experts inter-
nacionais de nossas representadas para o seleto público da 
indústria brasileira.

A Tovani Benzaquen Ingredientes através de uma equipe 
altamente qualifi cada atende a todo território nacional, levando 
até você as últimas novidades em ingredientes e tecnologias 
voltados aos segmentos de panifi cação, confeitaria, sorveteria, 
laticínios, frigorífi cos, suplementos, bebidas, farmacêutica e 
cosméticos .

Obrigado a todos que nos visitaram, contribuindo para 
abrilhantar nossa participação em mais uma edição da FISA.

Tovani Benzaquen Ingredientes Ltda.
Rua Dr. Olavo Egídio, 287 - 1º

02037-000 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2976-9166
Fax: (11) 2976-9506
www.tovani.com.br
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Vogler

Vogler - Fonte de sabores, ingredientes e tecnologia 
para sua empresa

A Vogler Ingredients veio para a edição da FISA 2010 para 
comemorar os seus 20 anos de mercado junto com seus 

cliente e parceiros, como Kimica, Fuji, Deosen, Cherry, Allied, 
Vitiva, Arla Foods, Eastman, Erbosloh, Gelymar, Niutang, Sil-
vateam, Syral, Tate & Lyle, Tic Gums e Z-Trim, entre outros. 
Uma empresa focada no segmento, com o compromisso de 
garantir além de qualidade e regularidade dos produtos. 
Defi nida com uma empresa globalizada, com parceiros nos 
cinco continentes e importando mais de 200 produtos, aliado 
com inovação, tecnologia, agilidade e segurança alimentar.

A Linha Ingredients é acompanhada da Divisão Vogler 
Systems e Vogler Flavors.

Na FISA 2010, foram apresentados quatro protótipos 
desenvolvidos pelo P&D com nossas especialidades:

Muffi n Funcional Light: com redução de gordura através 
do Z-Trim, acrescida da fi bra insolúvel prebiótica Promitor, 
zero açúcar com maltitol e Innodolce com taumatina, ômega 
3, Variolac  para substituição de sólidos de leite e gordura 
fracionada CBS Palkena.

Bebida Fiber Antiox Cassis: com fi bra insolúvel prebió-
tica Promitor, fi bra solúvel goma acácia/arábica, zero açúcar 
com Innodolce com taumatina, polpa de uva padronizada, 
antocianina Enocianin 3% e aroma de cassis Vogler Flavors.

Bebida Fiber Relax Maracujá: com fi bra insolúvel prebió-
tica Promitor, fi bra solúvel goma acácia/arábica, zero açúcar 
com Innodolce com taumatina, extrato de melissa e polpa 
de maracujá padronizada, betacaroteno Altratene e aroma 
de maracujá Vogler Flavors.

Bebida Vitamin Goiaba Rica em Ferro e Vitamina C: 
com acerola extrato seco 17% como fonte de vitamina C, 
EDTA Ferrazone como fonte de ferro, licopeno Licontene, 
zero açúcar com Innodolce com taumatina e aroma de goiaba 
Vogler Flavors.

Contou também com apresentações diárias sobre gastrono-
mia molecular com a linha completa de hidrocolóides Vogler.

Em 2010 foi dado o inicio de um programa de sustentabi-
lidade com a neutralização total do stand da Vogler na FISA.

Vogler. Vocação para Desafi os!

Volger Ingredients Ltda.
Estrada Particular Fukutaro Yida, 1173

09852-060 - São Bernardo do Campo, SP
Fone: (11) 4393-4400
Fax: (11) 4392-6600
www.vogler.com.br


