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Malmö, Suécia, a AAK 
é uma das empresas 
líderes mundiais na 
fabricação de óleos e 
gorduras vegetais espe-
ciais para aplicação nos 
mais diversos segmen-
tos. Com mais de 140 
anos de experiência 
em óleos e gorduras, 
atualmente conta com 20 unidades de produção e instalações 
de customização, além de escritórios comerciais em mais de 
25 países. Possui presença em mais de 100 países ao redor do 
mundo, possibilitando alcance global ao mesmo tempo em que 
são atendidas as necessidades locais dos clientes em setores 
como Bakery, Chocolate & Confectionery, Dairy & Ice Cream,  
Infant Nutrition, Food Service, entre outros. 

Em 2016, a AAK inaugurou sua primeira unidade de pro-
dução no Brasil e um Centro de Inovação para Clientes que 
conta com plantas piloto de chocolate, lácteo e panificação, sala 
de treinamento e cabines para avaliação sensorial. Esta nova 
estrutura é mais uma importante ferramenta para fortalecer 
parcerias e desenvolver o trabalho de Co-Development na busca 
das melhores soluções para os nossos clientes.

A empresa alcança seus objetivos através de sua ampla ex-
periência no uso de óleos e gorduras aplicados aos alimentos, 
trabalhando com uma extensa variedade de matérias-primas, 
além de amplos recursos de processamento.

PRODUTOS
Chocolate & Confectionery: Somos o principal fornecedor 

de gorduras vegetais especiais para o setor de chocolate e 
confeitaria. Com nossa tecnologia e conhecimento, fazemos 
o desenvolvimento conjunto de produtos com nossos clientes 
para oferecer a melhor relação custo-benefício, reforçar as pro-
priedades sensoriais e de saudabilidade e maior durabilidade.

Oferecemos uma ampla variedade de produtos alternativos 
à manteiga de cacau, incluindo gorduras não hidroge-

nadas, baixo trans e baixo saturados. Nossas gordu-
ras possuem origem sustentável, matérias-primas 
vegetais de alta qualidade e são processadas com 
cuidado e respeito ao meio ambiente.

www.aak.com

Nossas soluções especiais para Chocolates & Confectionery 
foram desenvolvidas para substituição parcial ou até mesmo 
total da manteiga de cacau em suas receitas.

Bakery: A AAK ofe-
rece portfólio completo 
em soluções de óleos e 
gorduras vegetais para 
a indústria de panifica-
ção e biscoitos. Nossos 
produtos permitem aos 
nossos clientes atender 
às mais altas exigências 
do mercado. Apresentamos produtos de alta qualidade, desen-
volvidos e aperfeiçoados ao longo de muitos anos, atendendo o 
segmento de Bakery. 

Fornecemos produtos para todos os segmentos do setor de 
panificação, desde líderes globais até atacadistas que fornecem 
para panificadoras locais.

Dairy: A AAK possui linha de produtos exclusiva para o 
segmento lácteo, agregando valor aos produtos e processos do mer-
cado e oferecendo soluções adaptadas aos processos tradicionais.

Nossos óleos vegetais agregam valor ao substituir ou com-
plementar o uso de óleos padrão e gordura do leite. Nossas 
soluções para os setores de lácteos e sorvete foram criadas para 
atender às necessidades específicas de custo, saudabilidade, 
sustentabilidade e funcionalidade desses setores.

Food Service: Queremos melhorar a eficiência e facilitar 
ao máximo o trabalho diário na cozinha de restaurantes ou 
empresas de catering. Usamos nossa experiência para fabricar 
produtos de alta qualidade, bem como soluções de desenvolvi-
mento conjunto com nossos clientes, que garantem desempe-
nho superior e diferenciação exclusiva de produtos.

Além disso, a AAK tem uma linha completa de soluções em 
óleos e gorduras vegetais para outras categorias, como Infant 
Nutrition e Personal Care. Portanto, esteja onde estiver, estamos 
prontos para ajudá-lo.

Nós somos a AAK - The Co-Development Company
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