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A MCASSAB

Há 89 anos no mercado, a MCassab possui três grandes 
áreas de negócios: Distribuição, Consumo e Incorporação 
que, juntas, englobam 15 unidades de negócios e 1,2 mil 
colaboradores diretos. A MCassab, cuja matriz está em São 
Paulo, está presente nas grandes capitais do Brasil, Miami, 
Xangai e Argentina. 

Somos um grupo diversificado por consequência de nosso 
natural empreendedorismo e que se destaca pela sua capa-
cidade de transformar oportunidades em negócios, fazendo 
a sua gestão de forma profissional e focada.

Empreendedorismo, Credibilidade e Competência são as 
principais características do Grupo MCassab.

NUTRIÇÃO HUMANA
A Nutrição Humana atende aos segmentos das indústrias 

de alimentos e bebidas. Além do desenvolvimento, fabrica-
ção e distribuição de pré-misturas de vitaminas, minerais 
e ingredientes para bebidas energéticas, distribui uma 
linha completa de aditivos e busca ingredientes inovadores 
que possam agregar mais valor aos produtos finais de seus 
clientes e também proporcionam diferentes propriedades 
funcionais, a fim de preparar alimentos que são diferenciados 
e mais saudáveis.

CERTIFICAÇÃO 
A MCassab possui a certificação FSSC 22000 - Food Safe-

ty System Certification -, concedida pela GSFI (Global Safety 
Food Initiative), para a sua fábrica de Nutrição Humana, que 
representa a produção de alimentos que atendem a requisi-
tos específicos e obrigatórios para determinados mercados, 
com total qualidade e segurança. E, para a MCassab, além 
da excelência no atendimento, denota alta confiabilidade em 
seus produtos, avanço no nível de competitividade e o cum-
primento de exigências que já partem dos próprios clientes.

SUPORTE REGULATÓRIO 
Possuímos uma equipe de qualidade dedicada a assuntos 

regulatórios para assegurar todos os requisitos da ANVISA 
e suporte às demandas do cliente.

EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA

Para manter a qualidade e proporcionar a assistência 
necessária, a MCassab possui uma equipe técnico-comercial 
capacitada para auxiliar seus clientes na formulação das 
melhores alternativas para a indústria alimentícia.

SOLUÇÕES PARA SEUS PROJETOS
Com um portfólio completo de aditivos e ingredientes, bus-

camos o desenvolvimento contínuo de fabricantes e produtos 
que proporcionem mais eficiência aos nossos parceiros, sem 
abandonar os conceitos de qualidade, segurança, responsa-
bilidade e sustentabilidade.

PRODUTOS

SOLUÇÕES
Energéticos.
Vitaminas.
Minerais.
Proteína (Colágeno).
Funcionais (Ômega 3, Fitoesteróis, Licopeno e Luteína).
Linhas Especiais (Estévia e Ksalt - redutor do sódio).

ADITIVOS E INGREDIENTES
Acidulantes.
Antioxidantes.
Antiumectantes.
Componentes Energéticos.
Conservantes.
Edulcorantes.
Emulsificante.
Espessante.
Estabilizantes.
Umectantes.

CONTATO
Avenida Nações Unidas, 20.882
04795-000 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2162-7968
nutricaohumana@mcassab.com.br

CONSULTE-NOS!
nutricaohumana@mcassab.com.br
55 11 2162 7968
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KSALT®
INOVAÇÃO NA REDUÇÃO DE
SÓDIO DE ALTA PERFORMANCE

KSalt® é um sal hipossódico desenvolvido para auxiliar a indústria alimentícia 
na redução de sódio, mantendo as características sensoriais e a qualidade do 
produto fi nal. Além disso, Ksalt® respeita as funções tecnológicas do sal nas 
diversas matrizes alimentares.

SUAS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS SÃO:

ATÉ 80% DE REDUÇÃO DE SÓDIO

SUBSTITUIÇÃO MINERAL MULTI-IÔNICA SUBSTITUIÇÃO 1:1 DO SAL COMUM

100% MINERAL ROTULAGEM SIMPLIFICADA
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