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A EMPRESA
A Biospringer é uma das unidades de negócio do grupo francês Lesa-

ffre. Produtora global e histórica de extratos de levedura e ingredientes 
derivados de levedura, a Biospringer é especialista em sabor e se destaca 
no cenário mundial de ingredientes alimentícios de origem natural. 

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

O EXTRATO DE LEVEDURA
O extrato de levedura é um ingrediente que melhora o sabor e 

as propriedades sensoriais de alimentos, sejam eles salgados ou doces. 
Graças a sua composição naturalmente complexa, ele é um grande aliado 
da indústria de alimentos já que responde as principais tendências do 
mercado atual: tem origem natural, torna os alimentos mais saborosos, 
permite o desenvolvimento de alimentos mais saudáveis e é livre de 
ingredientes de origem animal.

Como são ricos em componentes naturais (proteínas, aminoácidos 
e nucleotídeos) os extratos de levedura oferecem inúmeros benefícios:
• Atuam como base de sabor, melhorando as propriedades sensoriais 

de alimentos e bebidas;
• Conferem umami e uma percepção prolongada de sabor;
• Permitem a redução de sal, açúcar e gordura, sem comprometer o 

sabor dos alimentos;
• Permitem a substituição de aditivos, como o glutamato monossódico 

e a proteína vegetal hidrolisada;
• Mascaram notas indesejáveis de produtos contendo edulcorantes, 

cloreto de potássio, grãos integrais, etc;
• Dão personalidade aos alimentos, conferindo sabores específicos 

como carne, frango, queijo, etc.

LINHA DE PRODUTOS
Um time de cientistas dedicado ao desenvolvimento de novos 

ingredientes de levedura, apoiados pelos Centros de Aplicação e um 
painel de aromistas capacitados, garantem à Biospringer um portfólio 
amplo de ingredientes e soluções integradas, como:
• Extratos de levedura de cerveja e panificação
• Levedura seca e levedura seca autolisada
• Aromas de reação
• Condimentos à base de extratos de levedura

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

Culinary Center
Rua José Pires Neto, 160
13025-170 - Campinas, SP
Tel.: (19) 3114-4714
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Para mais informações, contate nossa equipe 
de vendas através do e-mail 
vendas.br@biospringer.lesaffre.com ou 
pelo telefone 19 3881 8471
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A Biospringer, unidade de negócio do grupo francês Lesaffre, oferece uma linha 
exclusiva de extratos de levedura que...

...em alimentos como sopas, caldos, molhos, temperos, snacks, biscoitos, refeições 
prontas, carnes processadas, além de bolos, cookies, barra de cereais e produtos 
lácteos.

COMPROMISSO COM A QUALIDADE
A Biospringer está comprometida com os mais altos padrões de 

qualidade e segurança no desenvolvimento, produção 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 cer-
tificadas em normas reconhecidas pela GFSI (Global Food Safety Initiative), 
entre elas a FSSC 22000 adotada nas unidades do Brasil, França e China.


