
 Seja um extrato natural, um purê de frutas ou um produ-
to inovador, todos levam algo em comum: a paixão. É com 
esta filosofia e como parceiros da indústria de alimentos e 
bebidas, que a empresa convida o mercado a descobrir mais 
sobre como colocam em prática ideias inteligentes e produtos 
de excelência. 

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 lucratividade 
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 desen-
volver 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 

escritórios 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

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

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

 Seja um extrato natural, um purê de frutas ou um produ-
to inovador, todos levam algo em comum: a paixão. É com 
esta filosofia e como parceiros da indústria de alimentos e 
bebidas, que a empresa convida o mercado a descobrir mais 
sobre como colocam em prática ideias inteligentes e produtos 
de excelência. 

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 lucratividade 
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 desen-
volver 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 

escritórios 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

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

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

60

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S
PERFIL CORPORATIVO


