
A 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.

A Arla Foods Ingredients é um líder global em ingredien-
tes naturais do soro de leite para produtos em uma série de 
categorias - de nutrição infantil, médica e esportiva, para 
bebidas, panificação, laticínios e sorvetes. Os pilares da nossa 
empresa são ingredientes inovadores, instalações 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 tecnolo-
gia de processamento state-of-the-art, sejam na Dinamarca, 
ou por uma de nossas joint ventures na Argentina, Alemanha 
e Reino Unido.

Baseando-se no portfólio de proteínas do soro de leite 
funcionais e nutricionais, minerais do leite, lactose e per-
meado, a equipe especializada da AFI fornece soluções que 

trazem novos produtos alimentícios com rapidez e eficiência 
para o mercado. 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 inaugurou na Dinamarca uma 
nova fábrica de proteínas hidrolisadas, certificadas Kosher 
e Halal e, com capacidade para produzir 4.000 tons/ano, 
seguindo os mesmos tradicionais procedimentos de 
qualidade, onde o leite/soro proveem de animais que não 
são tratados com hormônios de crescimento. 

As proteínas hidrolisadas reduzem o potencial alérgico 
comparadas a outras proteínas e são de fácil digestão e 
absorção por apresentarem peptídeos conhecidos como 
“pré-digeridos”. Seus usos são específicos na indústria de 
nutrição infantil, médica e esportiva.

Com foco na América do Sul, a fábrica da Argentina pro-
duz proteínas lácteas funcionais que garantem a liderança 
no crescente mercado lácteo da região, além de investir 
constantemente na ampliação do portfólio de proteínas 
para nutrição esportiva. A planta de Porteña, em Córdo-
ba, é uma das mais modernas do grupo, com tecnologia 
state-of-the-art e com capacidade 3.300 tons/dia de recepção 
de soro de leite.

www.arlafoodsingredients.com

CONTATO

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