
A EMPRESA
A Biospringer é uma unidade de negócio do grupo francês 

Lesaffre, referência mundial na produção de leveduras e outros 
produtos de fermentação para panificação, sabor, nutrição, 
saúde e biotecnologias industriais, há mais de 160 anos.

A Biospringer oferece uma ampla gama de ingredientes 
de levedura e se beneficia da experiência e conhecimento 
da Lesaffre, com seu vasto banco de cepas e mais de 200 
pesquisa dores especializados.

A empresa conta com plantas produtivas na França, Brasil, 
Estados Unidos, China e Austrália e cinco Centros Culinários, 
responsáveis por aplicar os produtos, demonstrar seus benefícios 
e apoiar os clientes em seus desenvolvimentos.

A Biospringer está presente no Brasil desde o ano 2000, 
quando adquiriu a Prodesa, localizada em Valinhos, no interior de 
São Paulo. Em 2016, inaugurou o Culinary Center, instalado no 
moderno Centro de Inovação do escritório corporativo da Lesaffre 
em Campinas, São Paulo.

O EXTRATO DE LEVEDURA
O extrato de levedura é um ingrediente natural, produzido a 

partir do fermento biológico, o mesmo utilizado na fabricação de 
pães, bebidas e produtos fermentados. Rico em proteínas e amino-
ácidos, é perfeito para melhorar o corpo e percepção de sabor de 
alimentos como sopas, caldos, molhos, temperos, snacks, refeições 
prontas, entre outros. 

O extrato de levedura contém naturalmente o ácido glutâmico, 
aminoácido responsável pelo sabor ‘umami’, encontrado em carnes 
e alimentos ricos em proteína, como o queijo parmesão, por exem-
plo. Su as propriedades permitem recuperar o sabor em alimentos 
reduzidos em sal, açúcar ou gordura e mascarar notas indesejadas.

COMPROMISSO COM A QUALIDADE

A Biospringer está comprometida com os mais altos 
padrões de qualidade e segurança no desenvolvimento, pro-
dução e comercialização de seus produtos.

Os ingredientes de levedura de panificação e de cerveja 
da Biospringer contam com certificações Kosher e Halal e as 
plantas produtivas são certificadas em normas reconhecidas 
pela GFSI (Global Food Safety Initiative), entre elas a FSSC 
22000 adotada nas unidades do Brasil, França e China.

CONTATO
Planta produtiva e escritório
Rua Francisco Juliatto, 2075 
13279-804 - Valinhos-SP
Tel.: (19) 3881-8471
vendas@biospringer.com.br

Culinary Center
Rua José Pires Neto, 160
13025-170 - Campinas-SP
Tel.: (19) 3114-4714

www.biospringer.com.br

LINHA DE PRODUTOS
Um time de cientistas dedicado ao desenvolvimento de 

novos ingredientes de levedura, apoiados pelo centro de P&D 
da Lesaffre e um painel de aromistas capacitados, garantem 
a Biospringer um portfólio amplo de ingredientes e soluções 
integradas, como:
• Extratos de levedura de cerveja e panificação.
• Aromas de reação.
• Condimentos à base de extratos de levedura.

Planta produtiva e escritório
Rua Francisco Juliatto, 2075
13279-804 - Valinhos, SP
Tel.: (19) 3881-8471
vendas@biospringer.com.br

Culinary Center
Rua José Pires, 160
13025-170 - Campinas, SP
Tel.: (19) 3114-4714
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