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ESTRELAS DA FiSA

EMPRESADAXIA DOCE AROMA

P ara esta edição da FiSA a empresa reforçou seu novo po-
sicionamento da marca DAXIA DOCE AROMA.
A alteração da marca ocorreu no início de 2015 como re-

sultado de um criterioso trabalho de branding. Esse trabalho 
sinalizou para a necessidade de remodelação e atualização da 
marca Doce Aroma para a marca Daxia. Daxia, que em grego 
traduz-se por “valor” e que também é o anagrama de Doce 
Aroma Ingredientes e Aditivos. Nos últimos anos a empresa 
tornou-se mais abrangente,  ampliou seu portfólio e diversi-
ficou mercados, essa remodelação da marca sintetiza o novo 
momento da empresa.

Além do reforço da marca para o mercado a empresa tam-
bém apresentou os novos produtos inseridos recentemente  
em seu portfólio.

TREHALOSE
Trehalose é um tipo de açúcar natural encontrado nos 

alimentos. Trata-se de um dissacarídeo não redutor, formado 
por duas moléculas de glicose com um grau de doçura de 
aproximadamente 40% da sacarose.

A Trehalose retém a umidade, previne a desnaturalização 
das proteínas, evita a formação de cristais nos alimentos 
congelados, melhora a solubilidade dos minerais, mascara 
aromas e sabores desagradáveis, previne a retrogradação do 
amido, etc.

Benefícios: a Trehalose é um excelente ingrediente natural 
na fabricação de produtos alimentícios. Proporciona melhor 
sabor, textura e frescor aos alimentos.

Principais aplicações: panificação, massas, creme confei-
teiro, chocolates, balas, caramelos, cárneos, bebidas, suple-
mentos alimentares, etc.

DOCEMIX BD
SUBSTITUTO DO AÇÚCAR

Mix de polióis e fibras aplicado para substituição parcial 
ou total de açúcares em formulações alimentícias, propor-
cionando redução calórica e adição de fibras à composição.

Funcionalidade: formulado especialmente para aplicação 
em doces Diet e Light com redução de açúcar, o DOCEMIX 
BD funciona como substituto do açúcar, conferindo sólidos 
e dulçor na aplicação.

DAXIA DOCE AROMA agradece a presença daqueles que 
prestigiaram o evento.

CONTATO:

Daxia Doce Aroma Ind. e Com. Ltda.
Tel.: (11) 2633-3000

www.daxia.com.br

vendas@daxia.com.br

Daxia Doce Aroma, você pode confiar!
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ESTRELAS DA FiSA

CP KELCO

LANÇAMENTOS E NOVIDADES

A CP Kelco inovou mais uma vez na edição da FiSA 2015 
com novidades tanto em soluções hidrocolóides lançadas no 
New Products Zone como conceitos inovadores de aplicação, 
antenadas às mega tendências de mercado: 
• Conveniência, eficiência, bem-estar e saúde - especial ênfa-

se: alternativas à leite, alto conteúdo proteico e glúten free. 
Esporte e nutrição para diferentes demografias, saciedade, 
redução de açúcar e gordura, fortificação e suplementação, 
fermentados, longa vida, textura e sensorial e convergência 
de mercados.

Destaques: Soluções hidrocolóides lançadas no New Pro-
duct Zone: GENU® pectin BETA, inovadora pectina, efeito 
sinérgico com KELCOGEL® HM-B, a solução que os formu-
ladores esperavam para bebidas proteicas ácidas UHT de 
alto conteúdo proteico 5-7%. Sabores exóticos: manga com 
pimenta rosa - Paradise is here - e lavanda com uva verde - Spa 
in a bottle. KELCOGEL® HPET: inovadora gelana utilizada 
em leite fermentado longa vida à base de frutas e vegetais - 
protótipo Yummy on my tummy!

Outros conceitos que fizeram a cabeça do público nos 3 
dias de feira:

• Confeito moldável CEKOL®, CMC: efeito lúdico, permite 
ao consumidor interagir com sua comida.

• Petit Plaisir: sobremesa snack cremosa, vegana, sem gela-
tina à base de aveia e superfrutas, zero lactose.

• Pão de queijo: inovadora massa líquida pronta para assar, 
à base do novo CEKOL® 30000, glúten free e zero lactose 
com fibras.

• Latino Fever: bebida mista de suco de cranberry com chá 
de hibisco, beads de proteína e chia, inovador conceito fluid 
gel e encapsulamento com KELCOGEL® F.

• Bebida snack gel: GENU® 121, 2% de proteína, sabor 
iogurte.

• Nova geração da linha E2GO, diferentes demografias e 
low sugar: Supreme Bead Elixir fluid gel: água de coco 
+ super frutas + vitaminas + colágeno + chá, Powdered 
Spark, sachet para diluição de açaí+guaraná e Best Age 
Shot unidose gel para sêniors.

CONTATO:

CP Kelco Brasil SA
Rua Teixeira Marques, 845 - Chácara São José, 

Limeira, São Paulo - 13485-135 - Brasil  
Tel.: (19)3404-4600

João Golfi - joao.c.golfi@cpkelco.com
Vendas: Flavio Tanaka - flavio.a.tanaka@cpkelco.com

Sergio Bezerra - sergio.bezerra@cpkelco.com
Serviço Técnico: Liliane Furlan - liliane.s.furlan@cpkelco.com 

(Alimento e Bebidas)
Luiz Martins - luiz.martins@cpkelco.com 

(Consumidor e Industrial)
Marina Boldrini - marina.g.boldrini@cpkelco.com 

(Marketing)
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EMPRESADAXIA DOCE AROMA

P ara esta edição da FiSA a empresa reforçou seu novo po-
sicionamento da marca DAXIA DOCE AROMA.
A alteração da marca ocorreu no início de 2015 como re-

sultado de um criterioso trabalho de branding. Esse trabalho 
sinalizou para a necessidade de remodelação e atualização da 
marca Doce Aroma para a marca Daxia. Daxia, que em grego 
traduz-se por “valor” e que também é o anagrama de Doce 
Aroma Ingredientes e Aditivos. Nos últimos anos a empresa 
tornou-se mais abrangente,  ampliou seu portfólio e diversi-
ficou mercados, essa remodelação da marca sintetiza o novo 
momento da empresa.

Além do reforço da marca para o mercado a empresa tam-
bém apresentou os novos produtos inseridos recentemente  
em seu portfólio.

TREHALOSE
Trehalose é um tipo de açúcar natural encontrado nos 

alimentos. Trata-se de um dissacarídeo não redutor, formado 
por duas moléculas de glicose com um grau de doçura de 
aproximadamente 40% da sacarose.

A Trehalose retém a umidade, previne a desnaturalização 
das proteínas, evita a formação de cristais nos alimentos 
congelados, melhora a solubilidade dos minerais, mascara 
aromas e sabores desagradáveis, previne a retrogradação do 
amido, etc.

Benefícios: a Trehalose é um excelente ingrediente natural 
na fabricação de produtos alimentícios. Proporciona melhor 
sabor, textura e frescor aos alimentos.

Principais aplicações: panificação, massas, creme confei-
teiro, chocolates, balas, caramelos, cárneos, bebidas, suple-
mentos alimentares, etc.

DOCEMIX BD
SUBSTITUTO DO AÇÚCAR

Mix de polióis e fibras aplicado para substituição parcial 
ou total de açúcares em formulações alimentícias, propor-
cionando redução calórica e adição de fibras à composição.

Funcionalidade: formulado especialmente para aplicação 
em doces Diet e Light com redução de açúcar, o DOCEMIX 
BD funciona como substituto do açúcar, conferindo sólidos 
e dulçor na aplicação.

DAXIA DOCE AROMA agradece a presença daqueles que 
prestigiaram o evento.

CONTATO:

Daxia Doce Aroma Ind. e Com. Ltda.
Tel.: (11) 2633-3000

www.daxia.com.br

vendas@daxia.com.br

Daxia Doce Aroma, você pode confiar!



67

ESTRELAS DA FiSA

DSM

A DSM é uma empresa mundial baseada na ciência, com 
atividades nas áreas de saúde, nutrição e materiais. A 

empresa oferece soluções inovadoras que alimentam, prote-
gem e melhoram o desempenho em mercados mundiais como 
alimentos e suplementos nutricionais.

A DSM é o único fabricante integrado no mundo capaz de 
combinar dois, dez ou mais ingredientes funcionais em uma 
única pré-mistura personalizada de nutrientes, com sistemas 
comprovados de garantia de qualidade, rastreabilidade e 
sustentabilidade. 

O consumo diário de produtos fortificados é amplamente 
aceito pelos consumidores, além de contribuir para uma dieta 
equilibrada e promoção da saúde. A DSM pode ajudá-lo a en-
trar nesse mercado mais rapidamente com soluções atraentes 
que funcionam, incluindo:

• Vitaminas Hidrossolúveis e Lipossolúveis.
• Lipídios Nutricionais (ômega-3 e ômega-6).
• Carotenóides (betacaroteno, luteína, zeaxantina, licopeno 

e outros).
• Nutracêuticos (betaglucana da aveia, coenzima Q10, res-

veratrol, genisteína, nucleotídeos, peptídeos, componentes 
do tomate e da azeitona, além de enzimas digestivas).

• Pré-misturas .

Durante a FiSA 2015, a DSM apresentou seu portfólio, 
com destaque para:

LIFE’SDHA™

Fonte vegetariana e sustentável de ÔMEGA-3 DHA prove-
niente de algas para a saúde do cérebro e olhos.  O DHA é um 
tipo de gordura saudável e essencial para a vida, com bene-
fícios comprovados para a saúde em todas as etapas da vida: 
de mulheres grávidas e lactantes, a bebês, crianças e adultos. 

FORTITECH® PRÉ-MISTURAS 

A maneira mais eficiente de fortificar os produtos. For-
mulações personalizadas com ampla seleção de nutrientes, 
como vitaminas e minerais. Capacidade para fornecer mais 
de 1.400 ingredientes funcionais em todo o mundo a partir 
de uma ampla gama de vitaminas, minerais, aminoácidos, nu-
cleotídeos, nutracêuticos, aromatizantes, adoçantes e outros. 
Fortitech® Pré-misturas oferece ainda produtos terminados, 
como fórmulas infantis, cereais, laticínios, bebidas esportivas, 
sucos, doces, nutrição médico-hospitalar e suplementos. 

Com uma longa herança de inovação científica na área de 
nutrição, a DSM é líder no desenvolvimento e síntese de vita-
minas há mais de 70 anos. Diariamente, mais de meio bilhão 
de pessoas consomem os nutrientes da DSM em todo o mundo.

A equipe da DSM acredita que, com ciência e inovação, 
há sempre um jeito melhor de fazer as coisas. Ajudando os 
negócios, as pessoas e o planeta.

CONTATO:

DSM Produtos Nutricionais Brasil S.A.
Tel.: (11) 3760-6300

www.conhecadsm.com.br
America-Latina.DNP@dsm.com
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DÖHLER

Naturalidade, saudabilidade e funcionalidade: três 
conceitos que marcaram a presença da Döhler na FiSA 

com soluções em ingredientes e aplicações para alimentos 
e bebidas com experiências multissensoriais.

Se um produto é ou não saboroso, este sabor não é somente 
uma questão de gosto - ele depende de uma atração harmonio-
sa de todos os sentidos. A empresa apresentou ingredientes e 
sistemas de ingrediente que são fundamentais para a perfeita 
experiência de produto. As soluções abrangem ingredientes 
para um excelente sabor, aparência de produto e mouthfeel, 
proporcionando aos consumidores a pura indulgência sem culpa. 

Dentro do amplo portfólio de produtos disponibilizados para 
degustação no stand, destaque para leite de amêndoa, aveia e arroz 
(alternativas lácteas) para produtos sem lactose; preparado de 
fruta com pedaços, dos mais variados sabores; corantes naturais 
obtidos a partir da extração e processamento de vegetais, com 
alta estabilidade, apelo “clean label” e status natural; além do SRT 
(Sugar Reduction Technology) - aroma natural como alternativa 
para redução de açúcar e substituição de edulcorantes artificiais.

A Döhler oferece inspirações para inovações e demonstra 
aos consumidores como obter a experiência perfeita de um 
produto através da combinação de todos os ingredientes, de 
uma maneira bem balanceada, levando em consideração todas 
as necessidades e desafios enfrentados por seus clientes no 
dia a dia, auxiliando-os no processo produtivo. 

Os conceitos para bebidas abrangem carbonatados refres-
cantes e energéticos com suco, saudáveis aqua plus, bebidas 
de malte, sucos e smoothies, néctares e lemonades.

A empresa apresentou também muitas bebidas funcionais. 
Destaque para uma nova geração de bebidas esportivas nutriti-
vas usando uma tecnologia de aromatização que se caracteriza 
pelo excelente perfil sensorial, mesmo apresentando um alto 
conteúdo de proteína. 

A Döhler também dá provas de sua competência no segmen-
to de alimentos, com soluções para a indústria de lácteos, sorve-
tes, confeitos e panificação. A especialista apresentou conceitos 
com fonte natural de dulçor e cor, inclusão de sucos de fruta em 
confeitos e biscoitos, iogurtes com pedaços de fruta, além de 
texturas diferenciadas, tudo para a mais completa indulgência.

Principalmente com os últimos investimentos que foram 
realizados pela empresa na área de preparados de fruta, uma 
tecnologia de ponta permite o total controle do processo e do 
tratamento térmico do preparado, possibilitando a fabricação 
de produtos com pedaços de fruta íntegros e firmes, mantendo 
suas perfeitas propriedades sensoriais.

O sucesso sustentável de mercado somente pode ser al-
cançado com produtos caracterizados por suas excelentes 
propriedades sensoriais. É por isso que a Döhler coloca a expe-
riência multissensorial baseada no apelo harmonioso para todos 
os sentidos, no coração de cada desenvolvimento e aplicação 
de produto. Este método sensorial holístico permite que a 
empresa garanta a seus clientes um importante building block 
de sucesso - que os auxilie no destaque em meio à multidão.

Por isso, todo dia, milhões de pessoas mundialmente con-
somem alimentos e bebidas contendo ingredientes Döhler.

Döhler América Latina Ltda.
Tel.: (19) 2114-6000
www.doehler.com.br

mailbox.br@doehler.com
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DSM

A DSM é uma empresa mundial baseada na ciência, com 
atividades nas áreas de saúde, nutrição e materiais. A 

empresa oferece soluções inovadoras que alimentam, prote-
gem e melhoram o desempenho em mercados mundiais como 
alimentos e suplementos nutricionais.

A DSM é o único fabricante integrado no mundo capaz de 
combinar dois, dez ou mais ingredientes funcionais em uma 
única pré-mistura personalizada de nutrientes, com sistemas 
comprovados de garantia de qualidade, rastreabilidade e 
sustentabilidade. 

O consumo diário de produtos fortificados é amplamente 
aceito pelos consumidores, além de contribuir para uma dieta 
equilibrada e promoção da saúde. A DSM pode ajudá-lo a en-
trar nesse mercado mais rapidamente com soluções atraentes 
que funcionam, incluindo:

• Vitaminas Hidrossolúveis e Lipossolúveis.
• Lipídios Nutricionais (ômega-3 e ômega-6).
• Carotenóides (betacaroteno, luteína, zeaxantina, licopeno 

e outros).
• Nutracêuticos (betaglucana da aveia, coenzima Q10, res-

veratrol, genisteína, nucleotídeos, peptídeos, componentes 
do tomate e da azeitona, além de enzimas digestivas).

• Pré-misturas .

Durante a FiSA 2015, a DSM apresentou seu portfólio, 
com destaque para:

LIFE’SDHA™

Fonte vegetariana e sustentável de ÔMEGA-3 DHA prove-
niente de algas para a saúde do cérebro e olhos.  O DHA é um 
tipo de gordura saudável e essencial para a vida, com bene-
fícios comprovados para a saúde em todas as etapas da vida: 
de mulheres grávidas e lactantes, a bebês, crianças e adultos. 

FORTITECH® PRÉ-MISTURAS 

A maneira mais eficiente de fortificar os produtos. For-
mulações personalizadas com ampla seleção de nutrientes, 
como vitaminas e minerais. Capacidade para fornecer mais 
de 1.400 ingredientes funcionais em todo o mundo a partir 
de uma ampla gama de vitaminas, minerais, aminoácidos, nu-
cleotídeos, nutracêuticos, aromatizantes, adoçantes e outros. 
Fortitech® Pré-misturas oferece ainda produtos terminados, 
como fórmulas infantis, cereais, laticínios, bebidas esportivas, 
sucos, doces, nutrição médico-hospitalar e suplementos. 

Com uma longa herança de inovação científica na área de 
nutrição, a DSM é líder no desenvolvimento e síntese de vita-
minas há mais de 70 anos. Diariamente, mais de meio bilhão 
de pessoas consomem os nutrientes da DSM em todo o mundo.

A equipe da DSM acredita que, com ciência e inovação, 
há sempre um jeito melhor de fazer as coisas. Ajudando os 
negócios, as pessoas e o planeta.

CONTATO:

DSM Produtos Nutricionais Brasil S.A.
Tel.: (11) 3760-6300

www.conhecadsm.com.br
America-Latina.DNP@dsm.com
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QUÍMICA ANASTÁCIO

QUÍMICA ANASTÁCIO NA FiSA 2015

A Química Anastácio é uma das maiores distribuidoras 
de produtos químicos no Brasil. Com 74 anos no mercado, 
oferece uma linha completa de produtos para os segmentos 
de Beleza & Saúde, Nutrição Humana & Animal e Processos 
Industriais. Reconhecida pela agilidade em atender os requi-
sitos mais rigorosos para as indústrias de alimentos, indepen-
dente do seu porte, em relação ao fabricante, especificação 
ou qualquer outra particularidade de logística de entrega. 
Com presença internacional, atua como polo para obtenção 
de informações relevantes de mercado para seus clientes, 
ao antecipar tendências da cadeia de supply chain global 
de todos os produtos do portfólio e contribuir na seleção de 
fornecedores, através de auditorias, como também garantin-
do a participação em eventos internacionais e relevantes ao 
segmento. 

Para a FiSA 2015, o intuito foi apresentar ao mercado todo 
seu portfólio de matérias-primas para a indústria de nutrição 
humana, animal, esportiva, aromas, molhos e conservas, 
nutracêuticos, bebidas, doces, panificação e etc. Além disso, 
esteve no evento o time de Saúde Humana e Animal, com o 
objetivo de apresentar os produtos em potencial para ambos 
os segmentos. 

A empresa aposta na expertise em trazer soluções de 
abastecimento para o mercado brasileiro com atendimento 
Just-in-time, estoques de segurança, estrutura multi-por-
tuária, além de contar com um portfólio com mais de 500 
produtos, fornecedores homologados em 44 países e equipe 
especializada em desenvolvimento por segmentos.

Conheça mais sobre a sua linha de produtos para 
Nutrição Humana, Nutrição Animal, Nutrição Esportiva 
e Aromas, Saúde Humana e Animal, acessando o site: 
www.quimicanastacio.com.br

CONTATO:

Indústria Química Anastácio S/A
Tel.: (11) 2133-6600

www.quimicanastacio.com.br

anastacio@quimicanastacio.com.br
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GRAMKOW

C.A Gramkow Comércio Exterior Ltda.
Tel.: (47) 3086-1800

www.gramkow.com.br
adriano@gramkow.com.br

A Gramkow Alimentos participa da FiSA pelo terceiro ano 
consecutivo, atraindo público recorde de aproximadamen-

te 3.000 visitantes ao seu stand. A empresa é pioneira no for-
necimento de ingredientes alimentícios saudáveis e antecipou 
a tendência de consumo dos produtos Clean Label no Brasil.

Este segmento movimenta hoje 21% do mercado alimentí-
cio e vem crescendo vertiginosamente. O que mais se destaca 
neste público é a busca por alimentos que possam trazer 
benefícios à saúde, além de selos de qualidade e informações 
sobre ética e meio ambiente. A Gramkow consegue aliar in-
gredientes altamente tecnológicos para as indústrias a estas 
crescentes demandas do mercado consumidor.

NA FiSA 2015, A GRAMKOW 
APRESENTOU VÁRIAS NOVIDADES, 
DENTRE ELAS: 

Oryzatein®, primeira e única proteína vegetal extraída das 
três camadas do grão, sendo isenta de aditivos ou solventes 
químicos. Também é a única a ser reconhecida por estudos 
clínicos pela sua equivalência à proteína de origem animal 
para a construção muscular, com efeitos ainda melhores de 
absorção e liberação de aminoácidos no organismo. Oryza-
tein® é composta  por todos os aminoácidos essenciais, tem 
18% de BCAA, é hipoalergênico, glúten e lactose free.

Outro lançamento totalmente aliado às tendências de 
consumo é o Oryzolait®, um leite em pó de arroz integral, 
sendo o perfil nutricional o seu principal diferencial no mer-
cado de lácteos-análogos. 

Oryzatein® e Oryzolait® promovem o acesso ao consumo 
de produtos de alta biodisponibilidade por milhares de pessoas 
que sofrem de alergias e intolerâncias e outras milhares que 

têm procurado por suplementações vindas de fonte vegetal.
Ainda nesta FiSA, a Gramkow lançou o Fibrex®, uma Fibra 

Dietética cujo maior diferencial está no balanço singular de 
fibras solúveis e insolúveis. Este equilíbrio é o que proporciona 
tanto o aumento da saciedade e melhora do trânsito intestinal 
quanto a redução de colesterol e triglicerídeos. Para a indús-
tria de alimentos o Fibrex® proporciona benefícios tecnoló-
gicos exclusivos devido a sua capacidade de reter em média 
4x o seu próprio peso em água e liberá-la lentamente durante 
os processos industriais, não sendo afetada por cadeias de frio 
ou calor. Entre tantos outros benefícios, é responsável pela 
redução do custo e do valor calórico de até 50% em sistemas 
de empanamento e por garantir estrutura e maciez prolongada 
em produtos glúten free. O fato de Fibrex® ser uma fibra na-
turalmente glúten free e isenta de aditivos químicos, garante 
um enorme potencial de aplicação em produtos clean label.

CONTATO:
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QUÍMICA ANASTÁCIO

QUÍMICA ANASTÁCIO NA FiSA 2015

A Química Anastácio é uma das maiores distribuidoras 
de produtos químicos no Brasil. Com 74 anos no mercado, 
oferece uma linha completa de produtos para os segmentos 
de Beleza & Saúde, Nutrição Humana & Animal e Processos 
Industriais. Reconhecida pela agilidade em atender os requi-
sitos mais rigorosos para as indústrias de alimentos, indepen-
dente do seu porte, em relação ao fabricante, especificação 
ou qualquer outra particularidade de logística de entrega. 
Com presença internacional, atua como polo para obtenção 
de informações relevantes de mercado para seus clientes, 
ao antecipar tendências da cadeia de supply chain global 
de todos os produtos do portfólio e contribuir na seleção de 
fornecedores, através de auditorias, como também garantin-
do a participação em eventos internacionais e relevantes ao 
segmento. 

Para a FiSA 2015, o intuito foi apresentar ao mercado todo 
seu portfólio de matérias-primas para a indústria de nutrição 
humana, animal, esportiva, aromas, molhos e conservas, 
nutracêuticos, bebidas, doces, panificação e etc. Além disso, 
esteve no evento o time de Saúde Humana e Animal, com o 
objetivo de apresentar os produtos em potencial para ambos 
os segmentos. 

A empresa aposta na expertise em trazer soluções de 
abastecimento para o mercado brasileiro com atendimento 
Just-in-time, estoques de segurança, estrutura multi-por-
tuária, além de contar com um portfólio com mais de 500 
produtos, fornecedores homologados em 44 países e equipe 
especializada em desenvolvimento por segmentos.

Conheça mais sobre a sua linha de produtos para 
Nutrição Humana, Nutrição Animal, Nutrição Esportiva 
e Aromas, Saúde Humana e Animal, acessando o site: 
www.quimicanastacio.com.br

CONTATO:

Indústria Química Anastácio S/A
Tel.: (11) 2133-6600

www.quimicanastacio.com.br

anastacio@quimicanastacio.com.br
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TATE & LYLE

Tate & Lyle Brasil S.A.
Tel.: (11) 5090-3952
www.tateandlyle.com

michelle.oliveira@tateandlyle.com

A Tate & Lyle, provedora líder global de ingredientes e so-
luções para a indústria de alimentos, esta unida por uma 

só paixão: ajudar as empresas de alimentos a criar alimentos 
e bebidas extraordinárias para o consumidor. Durante a FiSA 
2015 os visitantes tiveram a oportunidade de provar aplicações 
inovadoras better for you em clássicos culinários. 

Ao fazer uso de ingredientes inovadores para o enriquecimento 
de fibras, redução de sódio, textura e redução de açucar e calorias, os 
ingredientes e soluções da Tate & Lyle propõe acentuar o perfil nutritivo 
dos alimentos sem comprometer o sabor dos alimentos e a expectativa e 
experiência dos consumidores. Mais do que só alimentos, oportunidades 
de enriquecer a vida das pessoas, a cada momento de cada dia.

Atendendo a demanda dos consumidores por alimentos 
ricos em fibras

Quase dois terços dos consumidores no Brasil estão bus-
cando adicionar mais fibra às suas dietas (Relatórios Roper 
2010). Para demonstrar essa tendência na prática, a Tate & 
Lyle apresentou uma versão enriquecida de fibras do tradicional 
pão de queijo brasileiro. A fibra solúvel do milho PROMITOR® 
proporciona tolerância digestiva superior e ajuda a aumentar o 
conteúdo de fibras sem afetar o sabor ou a textura dos alimentos.

Incrementando os benefícios à saúde sem prejudicar a 
funcionalidade

Os visitantes puderam experimentar outros três protótipos better 
for you desenvolvidos cuidadosamente pela Tate & Lyle: um slush de 
morango “fonte de fibras” (3g de fibras por porção) graças à fibra de 
milho solúvel PROMITOR® e PromOat® Beta Glucan e sem adição de 
açucar, adoçado com TASTEVA® Stevia Sweetener, adoçante de fonte 
natural que confere sabor doce e limpo sem residual amargo, mesmo 
em níveis mais elevados de uso; um achocolatado nutritivo e delicioso, 
“rico em fibras” (7g de fibras por porção) graças à fibra de milho 

solúvel PROMITOR®, com 44% menos açúcar e 26% menos calorias, 
graças ao TASTEVA® Stevia Sweetener, 67% menos gordura, ao utilizar 
CREAMIZ™ como um substituto de gordura e que também faz uso de 
um estabilizante lácteo personalizado da Tate & Lyle Gemacom Tech; 
e um refrescante refrigerante de guaraná, sem açúcar adicionado, com 
93% menos calorias em comparação com refrigerantes tradicionais 
e “rico em fibras” (5g de fibras por porção) graças ao STALITE® Poli-
dextrose, uma fibra solúvel de alta tolerância digestiva, com excelentes 
propriedades de agente de volume e apenas 1 kcal/grama.

Inovação para redução de sódio e sem glúten 
Também foram apresentadas soluções para atender a tendência de 

redução de sódio, através das microesferas de sal SODA-LO®, utilizadas 
nos protótipos de amendoim e pipoca, alcançando uma redução de só-
dio de até 40% e mantendo o mesmo sabor salgado que os consumido-
res esperam. Outro prototipo com este posicionamento desenvolvido 
foi o r equeijão cremoso, que alcança uma redução de sódio de 15% em 
conformidade com o acordo de redução de sódio nacional¹ e que tem 
baixo impacto ambiental por não não gerar soro no processamento. 
Além disso, o bolinho de chocolate sem glúten apresentado preserva 
as características do produto similares às de produtos com glúten. 
Feito com um estabilizante desenvolvido pela Tate & Lyle Gemacom 
Tech, o bolinho mantém uma textura macia, conforme a desejada em 
produtos de confeitaria regulares (com glúten). 

¹Termo de compromisso MS 11/05/2013 processo/Sipar 25000.132988/201329.
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ESTRELAS DA FiSA

ROUSSELOT

A Rousselot, líder mundial na produção e comercialização 
de gelatinas e peptídeos de colágeno, é uma empresa 

alimentícia internacional com presença em todos os con-
tinentes, com 13 plantas de produção, 10 escritórios de 
vendas e negócios em mais de 100 países. 

A Rousselot possui uma gama de produtos diferenciados 
em processos e matérias-primas desde gelatinas e colágeno 
de origem suína, bovina e peixe. No Brasil sua atuação é 
focada na produção de gelatinas e colágeno hidrolisado de 
origem bovina e distribuição de colágeno de peixe, produ-
zidos pela Rousselot na França. 

Com duas unidades no Brasil (Amparo-SP e Presidente 
Epitácio-SP) suas gelatinas estão presentes no mercado 
através de aplicações no segmento food nos mercados de 
confeitos, derivados lácteos, produtos cárneos e sobre-
mesas; e no segmento farmacêutico através de cápsulas 

duras e moles, assim como em outras aplicações técnicas.
A Rousselot apresentou o Peptan® F, peptídeos de 

colágeno de origem de peixe e o Peptan® B, de origem 
bovina, além da linha de gelatinas para produção de 
cápsulas duras e moles, para aplicações nutracêuticas 
e farmacêuticas. 

Peptan® F - É eficaz em aplicações nutricosméticas, 
com benefícios clinicamente comprovados para a pele, 
ajuda a diminuir a fragmentação do colágeno e promove 
uma melhor hidratação. Graças à escolha das melhores 
matérias-primas e controle total do processo em sua plan-
ta de Amparo, até a secagem do produto em spray dryer, 
a Rousselot desenvolveu produtos diferenciados, com ex-
celente sabor, odor e solubilidade. Isto contribui para o 
sucesso de suas aplicações, dife renciando os peptídeos de 
colágeno Peptan® da Rousselot.

CONTATO:

Rousselot Gelatinas do Brasil Ltda.
Tel.: (19) 3907-9003

www.rousselot.com/pt
thiago.garanhani@rousselot.com



71

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

ESTRELAS DA FiSA

TATE & LYLE

Tate & Lyle Brasil S.A.
Tel.: (11) 5090-3952
www.tateandlyle.com

michelle.oliveira@tateandlyle.com

A Tate & Lyle, provedora líder global de ingredientes e so-
luções para a indústria de alimentos, esta unida por uma 

só paixão: ajudar as empresas de alimentos a criar alimentos 
e bebidas extraordinárias para o consumidor. Durante a FiSA 
2015 os visitantes tiveram a oportunidade de provar aplicações 
inovadoras better for you em clássicos culinários. 

Ao fazer uso de ingredientes inovadores para o enriquecimento 
de fibras, redução de sódio, textura e redução de açucar e calorias, os 
ingredientes e soluções da Tate & Lyle propõe acentuar o perfil nutritivo 
dos alimentos sem comprometer o sabor dos alimentos e a expectativa e 
experiência dos consumidores. Mais do que só alimentos, oportunidades 
de enriquecer a vida das pessoas, a cada momento de cada dia.

Atendendo a demanda dos consumidores por alimentos 
ricos em fibras

Quase dois terços dos consumidores no Brasil estão bus-
cando adicionar mais fibra às suas dietas (Relatórios Roper 
2010). Para demonstrar essa tendência na prática, a Tate & 
Lyle apresentou uma versão enriquecida de fibras do tradicional 
pão de queijo brasileiro. A fibra solúvel do milho PROMITOR® 
proporciona tolerância digestiva superior e ajuda a aumentar o 
conteúdo de fibras sem afetar o sabor ou a textura dos alimentos.

Incrementando os benefícios à saúde sem prejudicar a 
funcionalidade

Os visitantes puderam experimentar outros três protótipos better 
for you desenvolvidos cuidadosamente pela Tate & Lyle: um slush de 
morango “fonte de fibras” (3g de fibras por porção) graças à fibra de 
milho solúvel PROMITOR® e PromOat® Beta Glucan e sem adição de 
açucar, adoçado com TASTEVA® Stevia Sweetener, adoçante de fonte 
natural que confere sabor doce e limpo sem residual amargo, mesmo 
em níveis mais elevados de uso; um achocolatado nutritivo e delicioso, 
“rico em fibras” (7g de fibras por porção) graças à fibra de milho 

solúvel PROMITOR®, com 44% menos açúcar e 26% menos calorias, 
graças ao TASTEVA® Stevia Sweetener, 67% menos gordura, ao utilizar 
CREAMIZ™ como um substituto de gordura e que também faz uso de 
um estabilizante lácteo personalizado da Tate & Lyle Gemacom Tech; 
e um refrescante refrigerante de guaraná, sem açúcar adicionado, com 
93% menos calorias em comparação com refrigerantes tradicionais 
e “rico em fibras” (5g de fibras por porção) graças ao STALITE® Poli-
dextrose, uma fibra solúvel de alta tolerância digestiva, com excelentes 
propriedades de agente de volume e apenas 1 kcal/grama.

Inovação para redução de sódio e sem glúten 
Também foram apresentadas soluções para atender a tendência de 

redução de sódio, através das microesferas de sal SODA-LO®, utilizadas 
nos protótipos de amendoim e pipoca, alcançando uma redução de só-
dio de até 40% e mantendo o mesmo sabor salgado que os consumido-
res esperam. Outro prototipo com este posicionamento desenvolvido 
foi o r equeijão cremoso, que alcança uma redução de sódio de 15% em 
conformidade com o acordo de redução de sódio nacional¹ e que tem 
baixo impacto ambiental por não não gerar soro no processamento. 
Além disso, o bolinho de chocolate sem glúten apresentado preserva 
as características do produto similares às de produtos com glúten. 
Feito com um estabilizante desenvolvido pela Tate & Lyle Gemacom 
Tech, o bolinho mantém uma textura macia, conforme a desejada em 
produtos de confeitaria regulares (com glúten). 

¹Termo de compromisso MS 11/05/2013 processo/Sipar 25000.132988/201329.


