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LESAFFRE/BIOSPRINGER

LESAFFRE E 
BIOSPRINGER 

INAUGURAM CENTRO 
DE INOVAÇÃO 

Multinacional desenvolve formulações, oferece treinamento e 
assistência técnica na unidade.

BAKING CENTER™ E 
CULINARY CENTER

Referência global em leve-
duras e produtos de fermen-
tação, com sede na França e 
há mais de 25 anos no Brasil, 
o Grupo Lesaffre inaugurou 
em 03 de março o seu escri-
tório corporativo e Centro de 
Inovação, em Campinas, SP, 
com a presença do seu Chief 
Executive Officer Global, An-
toine Baule, dos diretores da 
Lesaffre do Brasil e unidade 
de negócios, Biospringer, Phi-
leo e Procelys, além de auto-
ridades, clientes e imprensa.

O Centro de Inovação 
em panif icação (Baking 
Center™) e aplicações culi-
nárias (Culinar y Center) 
oferecerá assistência técnica 

LANÇAMENTOS
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NOVA LINHA CANTINA 
MEXICANA 

A importadora Gourmand Alimentos, 
pioneira e referência no mercado alimen-
tício nacional de produtos importados, 
traz com exclusividade para o Brasil a 
linha Cantina Mexicana que, apesar de 
trazer iguarias do México, tem fabricação 
holandesa. Com mais de 20 itens, a Cantina 
Mexicana é uma linha completa, rica em 
molhos, temperos e tacos prontos, além 
da exclusiva tortilha multigrãos. Também 
agregam ao cardápio os práticos feijões 
refritos e os chips de tortilhas. Ideais para 
preparar desde os tradicionais tacos (tortilha com recheio) 
até diferentes acompanhamentos. Confi ra as novidades: tacos 
feitos de farinha de milho, sem glúten; tortilhas de farinha 
de trigo e a exclusiva tortilha multigrãos; molhos para tacos 
nos sabores suave e picante e queijo e guacamole; molho de 
pimenta tipo tabasco; molho de salsa picante; temperos para 
tacos; feijão refrito; feijão refrito na versão vegetariano; e chips 
de tortilha nos sabores natural, churrasco e pimenta doce. 
SAC: (11) 3842 - 5050 - www.gourmand.com.br

GRANOLAS E BARRAS DE 
CEREAIS

A Kellogg’s® traz 
ao mercado uma nova 
linha de granolas e 
estende sua linha de 
barras de cereais. A linha de granolas está disponível na versão 
Tradicional sabor baunilha, maçã e chia e cacau e chia. A aveia 
é o cereal base dos três sabores, sendo que todos eles são 
fontes de fi bra. Os demais ingredientes que as diferenciam têm 
propriedades particulares. A uva passa, presente na versão Tra-
dicional, fornece nutrientes essenciais ao corpo, como cálcio, 
ferro, magnésio, fl úor e zinco. A maçã contém vitamina C, além 
de uma combinação completa de fi bras: insolúveis na casca 
e solúveis na polpa.  O cacau contém minerais importantes 
ao organismo, como cálcio, fósforo, magnésio e potássio. Já as 
novas barras de cereais são apresentadas em duas versões: 
Nuts e Recheadas, que chegam para completar o portfólio 
da marca e oferecem os principais atributos desejados pelos 
consumidores, como nutrição, praticidade e sabor. A barra 
de nuts é feita de amendoins, amêndoas e castanhas de caju 
inteiros. O lançamento está disponível nos sabores Nuts com 
damasco e Nuts com uva passa. O produto é fonte de vitamina 
A, C, D, B12 e ácido fólico. As recheadas estão disponíveis nos 
sabores morango e goiaba. Ambos os sabores são fonte de 
vitaminas A, C, D, B12 e ácido fólico, além de minerais como 
ferro e zinco. SAC: 0800 892 3397 - www.kelloggs.com.br

PAÇOQUITA MINI ESPORTES

A Paçoquita Mini, produto da Santa Helena, vai se trans-
formar na Paçoquita Mini Esportes no período pré-Olimpíada 
2016, com embalagem exclusiva e cards sobre curiosidades de 
nove modalidades da competição: hipismo, ciclismo, atletismo, 
judô, vôlei, natação, futebol, tênis e basquete. As informações 
dos esportes estarão no cartucho interno de Paçoquita e será 
possível destacá-lo para colecionar. Desde seu lançamento, a 
Paçoquita já ganhou diversas versões, como a Diet, com Aveia, 
Cremosa e Cremosa Zero. As nove categorias de esportes 
olímpicos estão distribuídas aleatoriamente nas embalagens 
para colecionar. 

A Santa Helena é reconhecida no país como a maior 
empresa especializada em produtos derivados do amen-
doim. Possui um portfólio rico em delícias e linhas tradi-
cionais, como Paçoquita e Mendorato (amendoim japonês 
dourado), campeões de vendas, e muitos outros produtos 
em diferentes categorias, como as linhas Troféu e Zero. 
SAC: 0800 727 3008 - www.santahelena.com

AÇÚCAR E FARINHA DE COCO 
O Mundo Verde, rede de lojas especializadas 

em produtos naturais, orgânicos e para o bem- 
estar, acaba de disponibilizar duas novidades: o 
açúcar de coco e a farinha de coco Mundo Verde 
Seleção. Os novos produtos chegam para forta-
lecer sua linha de marca própria Mundo Verde 
Seleção, que oferece cada vez mais opções para 
uma dieta saudável. O açúcar de coco é fonte de 
vitaminas do complexo B (B1, B2, B3, B6) e de ferro, 
zinco, potássio e magnésio; é 100% natural e um 
excelente substituto para o refi nado comum. 
Possui índice glicêmico mais baixo que o açúcar 
de cana, ou seja, é absorvido mais lentamente 
pelo organismo, liberando a glicose no sangue de maneira con-
trolada. O açúcar de coco pode ser utilizado de forma similar 
ao açúcar tradicional em qualquer tipo de preparação, como 
bebidas e receitas doces. Além disso, pode ser aquecido e usado 
em receitas de bolos e pudins, por exemplo. A farinha de coco 
Mundo Verde Seleção é um produto livre de conservantes, sem 
glúten e rico em fi bras relacionadas à saciedade e bom funciona-
mento do intestino. Além de seus benefícios nutricionais, é uma 
boa alternativa para substituição a outras farinhas por não con-
ter glúten. Assim, o produto pode ser consumido por pessoas 
que possuem doença celíaca e por quem não quer consumir 
o glúten. A expansão da linha de produtos do Mundo Verde 
Seleção é uma das principais estratégias da rede para 2016. Em 
2015, a empresa lançou linhas exclusivas de temperos, torradas, 
chás, biscoitos salgados sem glúten, entre outros alimentos que 
contribuem com o fortalecimento do mix de produtos da marca. 
SAC: 0800 022 2528 - www.mundoverde.com.br
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e treinamento aos clientes 
da Lesaffre e Biospringer, 
respectivamente. “Esta-
mos preparados para re-
ceber nossos clientes e 
esperamos aumentar nossa 
proxi midade e colaboração 
com eles”, explica Antoine 
Baule.

O diretor geral da Lesaf-
fre do Brasil, David Jous-
selme, tem orgulho em 
trabalhar no Grupo Lesaffre 
há mais de 20 anos. “Uma 
empresa que tem valores 
humanos fortes, transfe-
ridos ao longo de cinco 
gerações dos membros da 
família Lesaffre. É uma 
referência em qualidade e 
com visão de longo prazo e 
por isso investe no Brasil”, 
frisou.

Na esquerda, David Jousselme (Diretor Geral); no centro, Antoine Baule (CEO Global), ao 
lado da placa, Jonas Donizette (Prefeito de Campinas) e, ao lado direito, Clayton Machado 
(Prefeito de Valinhos).

ÁREAS DE ATUAÇÃO DO GRUPO LESAFFRE NO BRASIL

SOLUÇÕES PARA 
PANIFICAÇÃO  

A Lesaffre está presente 
há mais de 25 anos no Brasil 
e atua com uma linha com-
pleta de fermentos (secos e 
frescos) e ingredientes de 
panificação desenvolvidos 
para uso em qualquer tipo 
de processo de fabricação 
(direto, congelado, pré- 
assado etc.), garantindo 
pães saborosos, frescos e 
crocantes. A empresa foi 
responsável pela introdução 
do fermento instantâneo no 
Brasil e conta com presença 
comercial em todo o país e 
armazéns localizados nas 
cidades de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Recife.

SOLUÇÕES PARA O 
SABOR DOS ALIMENTOS 

A Biospringer, com atua-
ção no Brasil há 16 anos, 
está localizada em uma plan-

ta produtiva de 4.445m2, 
em Valinhos, interior de 
São Paulo, e oferece uma 
ampla gama de ingredien-
tes de levedura essenciais 
para a construção de sa-
bor de inúmeras aplicações 
na indústria de alimentos, 
incluindo sopas, caldos, 
molhos, temperos, snacks, 
refeições prontas e carnes 
processadas.

SOLUÇÕES PARA 
BIOTECNOLOGIA

A Procelys comercializa 
ingredientes de alta per-
formance para processos 
fermentativos nas áreas de 
alimentação, cuidados com 
a saúde e biotecnologia. Nes-
tas aplicações, os extratos 
de levedura são nutrientes 
especialmente concebidos 
para melhorar o crescimen-
to, a viabilidade e a produ-
tividade de uma extensa 

lista de microorganismos e 
culturas de células.

SOBRE A LESAFFRE E 
BIOSPRINGER

Grupo familiar fundado 
no Norte da França em 1853, 
a Lesaffre é referência global 
em leveduras e produtos 
de fermentação. A multina-
cional desenvolve, produz e 
comercializa soluções ino-
vadoras para panificação, 
nutrição e saúde humana, 
animal e das plantas, além 
de biotecnologias industriais.

Com atuação no Brasil 
há 16 anos, a Biospringer 
é uma unidade de negócio 
do Grupo Lesaffre. Possui 
uma planta produtiva em Va-
linhos, interior de São Paulo, 
e oferece uma ampla gama 
de ingredientes de levedura 
essenciais para constru-
ção de sabor de inúmeras 
aplicações na indústria de 

alimentos, incluindo sopas, 
caldos, molhos, temperos, 
snacks, refeições prontas e 
carnes processadas. 

O Centro de Inovação 
está localizado no novo 
escritório corporativo da 
Lesaffre, na rua José Pires 
Neto, 160, no Cambuí, em 
Campinas.

Biospringer do Brasil
Tel.: (19) 3881-8471

www.biospringer.com.br


