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Na FiSA 2016, a Arla Foods 
Ingredients apresentou dois con-

ceitos que atraíram muitos visitantes 
ao seu estande;  “Como mudar a idade 
do seu corpo” com foco na dieta rica 
em proteína de alta qualidade e cálcio 
lácteo associados a atividade física, com 
o objetivo de aumentar e/ou evitar a 
perda de massa muscular e melhorar 
a saúde óssea, e “Uso do soro ácido” 
utilizá-lo como matéria-prima na produ-
ção de diversos produtos fermentados, 
cream cheese, bebidas lácteas, entre ou-
tros., evitando o descarte e os possíveis 
riscos ambientais, além da considerável 
redução no custo do produto final.

A Arla, aproveitou o evento para 
comunicar sobre a inauguração da nova 
unidade produtora de Whey Hidrolisado 
localizada na Dinamarca, capacitada 
para produzir cerca de 4.000 toneladas 
por ano de proteínas hidrolisadas de 
alta qualidade do soro de leite e da ca-
seína, criando soluções de ingredientes 
para produtos de nutrição esportiva, 

com amostras de seu suplemento com 
Lacprodan® HYDRO.365 e fotografando 
ao lado deles com a Tocha Olímpica que 
foi conduzida na RIO 2016 pelo ultra-
maratonista Marcio Villar, recordista 
mundial de corrida em esteira.

bem como para nutrição infantil e clí-
nica. Em paralelo, divulgou o próximo 
lançamento de sua fábrica na Argentina 
previsto para 1º semestre de 2017, o 
Whey Hidrolisado exclusivo para nutri-
ção esportiva, que aumenta a velocidade 
de absorção da proteína do soro, o que o 
torna mais eficaz na recuperação mus-
cular. O produto terá os benefícios do 
Mercosul e com isso será uma excelente 
opção para incrementar a qualidade dos 
suplementos para nutrição esportiva na 
América do Sul.

No dia 24 de setembro, atle-
tas patrocinados pela Arla Foods 
Ingredients estiveram presentes no 
estande conversando com os visitantes 
sobre seus treinos, presenteando-os 
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Tel.: (11) 4431-0000
www.aak.com

aakvendas@aak.com

Com matriz em Malmö, Suécia, a 
AAK é uma das empresas líderes mun-
diais na fabricação de óleos e gorduras 
vegetais especiais para aplicação nos 
mais diversos segmentos. Com mais 
de 140 anos de experiência em óleos 
e gorduras, atualmente conta com 19 
unidades de produção e instalações 
de customização, além de escritórios 
comerciais em mais de 25 países. Possui 
presença em mais de 100 países ao redor 
do mundo, possibilitando alcance global 
ao mesmo tempo em que são atendidas 

as necessidades locais de clientes em 
setores como Bakery, Chocolate & Con-
fectionery, Dairy & Ice Cream,  Infant 
Nutrition, Food Service entre outros. 

A empresa alcança seus objetivos 
através de sua ampla experiência no 
uso de óleos e gorduras aplicados aos 
alimentos, trabalhando com uma exten-
sa variedade de matérias-primas, além 
de amplos recursos de processamento.

A participação da AAK na vigési-
ma edição do Food Ingredients South 
America (FISA),faz parte da estratégia 
de expansão da empresa no mercado 
brasileiro. A empresa investiu US$ 58 

milhões na inauguração de sua primeira 
unidade de produção e Centro de Ino-
vação para Clientes no Brasil, em junho 
deste ano  na cidade de Jundiaí - SP.

Destaque para os produtos apresenta-
dos para degustação com clientes e os vá-
rios  interessados que estiveram no estan-
de da empresa durante os três dias de fei-
ra e a exposição das soluções TROPICAO 
e Akopastry ganhadoras como os ingre-
dientes mais inovadores na última Food 
Ingredients Europa, em Paris.

Somos a AAK - The Co-Development 
Company

Saiba mais em www.aak.com
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Tel.: (11) 3469-6233
www.arlafoodsingredients.com

afi-brazil@arlafoods.com

Na FiSA 2016, a Arla Foods 
Ingredients apresentou dois con-

ceitos que atraíram muitos visitantes 
ao seu estande;  “Como mudar a idade 
do seu corpo” com foco na dieta rica 
em proteína de alta qualidade e cálcio 
lácteo associados a atividade física, com 
o objetivo de aumentar e/ou evitar a 
perda de massa muscular e melhorar 
a saúde óssea, e “Uso do soro ácido” 
utilizá-lo como matéria-prima na produ-
ção de diversos produtos fermentados, 
cream cheese, bebidas lácteas, entre ou-
tros., evitando o descarte e os possíveis 
riscos ambientais, além da considerável 
redução no custo do produto final.

A Arla, aproveitou o evento para 
comunicar sobre a inauguração da nova 
unidade produtora de Whey Hidrolisado 
localizada na Dinamarca, capacitada 
para produzir cerca de 4.000 toneladas 
por ano de proteínas hidrolisadas de 
alta qualidade do soro de leite e da ca-
seína, criando soluções de ingredientes 
para produtos de nutrição esportiva, 

com amostras de seu suplemento com 
Lacprodan® HYDRO.365 e fotografando 
ao lado deles com a Tocha Olímpica que 
foi conduzida na RIO 2016 pelo ultra-
maratonista Marcio Villar, recordista 
mundial de corrida em esteira.

bem como para nutrição infantil e clí-
nica. Em paralelo, divulgou o próximo 
lançamento de sua fábrica na Argentina 
previsto para 1º semestre de 2017, o 
Whey Hidrolisado exclusivo para nutri-
ção esportiva, que aumenta a velocidade 
de absorção da proteína do soro, o que o 
torna mais eficaz na recuperação mus-
cular. O produto terá os benefícios do 
Mercosul e com isso será uma excelente 
opção para incrementar a qualidade dos 
suplementos para nutrição esportiva na 
América do Sul.

No dia 24 de setembro, atle-
tas patrocinados pela Arla Foods 
Ingredients estiveram presentes no 
estande conversando com os visitantes 
sobre seus treinos, presenteando-os 
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Agradecemos a presença de nossos 
clientes, fornecedores e parceiros 

para quem, durante a edição 2016 
da FISA tivemos a oportunidade de 
apresentar nossa linha completa de 
Corantes Naturais:

• Antocianina
• Betacaroteno
• Cúrcuma
• Carbon Black
• Clorofila
• Carmim de Cochonilha
• Spirulina
• Urucum
• Urucúrcuma

Além das cores aqui apresentadas 
estamos aptos a desenvolver tons 
específicos que melhorem a aparência 
final do alimento, tornando-o mais 
atrativo ao consumo.

SOBRE A EMPRESA

DAXIA DOCE AROMA há décadas 
fornecendo aditivos e ingredientes para 
a indústria alimentícia. Cultivamos es-
treito relacionamento com o mercado 
e suas inovações o que nos posiciona  
como uma das grandes e eficientes  
fornecedoras de insumos do país.

LINHA DE PRODUTOS

Linha completa de aditivos químicos 
e ingredientes para os segmentos ali-
mentício, nutrição humana, house hold, 
personal care, nutrição e higiene animal.

Nosso portifólio contempla diversi-
dade de itens nas categorias de acidu-
lantes, antioxidantes, antiumetantes, 
aminoácidos, conservantes, corantes 
artificiais, corantes naturais, emulsi-
ficantes, espessantes, estabilizantes, 
edulcorantes e especialidades.

DAXIA DOCE AROMA NA FISA 2016

NOSSOS DIFERENCIAIS

• Agilidade na entrega.
• Armazem climatizado.
• Certificação Iso 9001/2008.
• Laboratór ios  de  anál ises  e 

desenvolvimento.
• Sistema de envase totalmente 

automatizado.
• Sistema WMS de controle de 

armazenagem.

Tel.: (11) 2633-3000
www.daxia.com.br

vendas@daxia.com.br
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Tel.: (19) 3404-4600
www.cpkelco.com

marina.g.boldrini@cpkelco.com

VALOR E VERSATILIDADE: A CP KELCO SE DESTACA MAIS UMA VEZ NA 20ª EDIÇÃO DA FISA HI 2016
A CP Kelco inovou mais uma vez na 

edição comemorativa de 20 anos da FiSA 
HI 2016 com novidades tanto em solu-
ções hidrocolóides multifuncionais como 
conceitos inovadores de aplicação, shows 
de mixologia e sessões de degustação, 
antenados às principais mega tendências 
de mercado como:
• Soluções para estabilização de proteí-

nas lácteas e de origem vegetal 5-9%, 
destaque aos protótipos.

• Choco Pea, bebida à base de ervilha e 
chocolate.

• Turbocharger, bebida à base de amen-
doim com 9% de proteína.

• Bloody Snack, um snack líquido con-
tendo 6% de proteína, formulado no pH 
ácido, de longa vida, que pode ser usado 
como um dip.

• Mais novidades enfocadas em nutrição, 
saudabilidade, conveniência e experiên-
cia do sabor.

• Choco Drops, achocolatado concentra-
do para diluição em água ou leite.

• Hoarchata, a novidade latina, um “meal 
replacement” completo com gema, 
cereais e canela.

• Bebidas proteicas ácidas e neutras, sem 
gordura à base de arroz e pêra, leite com 
graviola, aveia, frutas e suco.

• Bebida proteica à base de inseto.
• Summer Breeze, deliciosa e refrescante 

bebida à base de gengibre, matchá, 
cardamomo e colágeno.

• Energéticos, produtos para demografias 
específicas (mileniais e boomers) e 
nutra/nutri: fórmulas que exploram os 
hidrocolóides CP Kelco para suspender, 

estabilizar, controlar textura e formas 
de consumo (pós, géis shot, etc.).

• Sobremesas e drinks alcóolicos trifásicos 
“veggie” inspirados na arte da mixologia.

• Redução de açúcar e gordura, fortificação e 
suplementação, fermentados e longa vida. 

• Alta performance, segurança e quali-
dade com bom custo em uso, etiqueta 
limpa e simplificada.

Destaques e lançamentos: nova e versá-
til gelana KELCOGEL® HPET, utilizada em 
bebidas proteicas ácidas à base de leite ou 
outra proteína vegetal, flexível para uso em 
UHT ou hot fill. GENU® Texturizer LC-7, 
nova carragena de baixo custo em uso 
que substitui gelatina com alta claridade, 
otimização de processos e sinérese e não 
demanda refrigeração. Nova pectina para 
uso pré fermentação, GENU® Beta, indi-
cada para bebidas lácteas fermentadas 
diversas e GENULACTA® Ddl 100, car-
ragena inovadora usada em doce de leite 
(topping, colherável, etc) com excelente 
textura, etiquetagem simplificada.
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Agradecemos a presença de nossos 
clientes, fornecedores e parceiros 

para quem, durante a edição 2016 
da FISA tivemos a oportunidade de 
apresentar nossa linha completa de 
Corantes Naturais:

• Antocianina
• Betacaroteno
• Cúrcuma
• Carbon Black
• Clorofila
• Carmim de Cochonilha
• Spirulina
• Urucum
• Urucúrcuma

Além das cores aqui apresentadas 
estamos aptos a desenvolver tons 
específicos que melhorem a aparência 
final do alimento, tornando-o mais 
atrativo ao consumo.

SOBRE A EMPRESA

DAXIA DOCE AROMA há décadas 
fornecendo aditivos e ingredientes para 
a indústria alimentícia. Cultivamos es-
treito relacionamento com o mercado 
e suas inovações o que nos posiciona  
como uma das grandes e eficientes  
fornecedoras de insumos do país.

LINHA DE PRODUTOS

Linha completa de aditivos químicos 
e ingredientes para os segmentos ali-
mentício, nutrição humana, house hold, 
personal care, nutrição e higiene animal.

Nosso portifólio contempla diversi-
dade de itens nas categorias de acidu-
lantes, antioxidantes, antiumetantes, 
aminoácidos, conservantes, corantes 
artificiais, corantes naturais, emulsi-
ficantes, espessantes, estabilizantes, 
edulcorantes e especialidades.

DAXIA DOCE AROMA NA FISA 2016

NOSSOS DIFERENCIAIS

• Agilidade na entrega.
• Armazem climatizado.
• Certificação Iso 9001/2008.
• Laboratór ios  de  anál ises  e 

desenvolvimento.
• Sistema de envase totalmente 

automatizado.
• Sistema WMS de controle de 

armazenagem.

Tel.: (11) 2633-3000
www.daxia.com.br

vendas@daxia.com.br
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A Doremus é especiali sta  na criação 
e produção de aromas, ingredientes e 
soluções personalizadas, para indústria 
de alimentos e bebidas.

Desde 1985,  a Doremus atua no 
território nacional e América Latina.

Com um parque industrial de 94 mil 
m², sendo 30 mil m² de área construída 
(em expansão), conta com Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento, além de 
moderno laboratório e planta-piloto 
para cada segmento, reunindo conheci-
mento técnico e de mercado, através 
de equipe capacitada e comprometida.

“INOVAÇÃO COMEÇA AQUI!”

Foi o slogan usado pela empresa, 
para marcar mais uma vez, sua pre-
sença na Food Ingredients South Amé-
rica 2016. Com um stand de 102 m², 
composto por duas ilhas de atendimen-
to, sendo, área social e de degustação,  
onde foram  apresentadas aplicação de 
aromas,  premixes de vitaminas & mine-

rais e solução de redução de sódio para:
salgadinhos de trigo sabor gorgonzola 
e picanha ao alho, linguiça cuiabana 
(aumento do prazo de validade), sal-
sicha Frankfurt (redução de sódio),  
bebida energética sabor frutas verdes 
(premix energético), refrigerante sabor 
tubaína, bolo p ré-treino (premix de 
vitaminas), pão sem glúten (premix 
de vitaminas & minerais), iogurte com 
alto teor proteico, bebida láctea protei-
ca sabor baunilha, refresco em pó sabor 
laranja  siciliana (premix antioxidante), 
chá branco sabor blueberry.

Sua variada gama de produtos, per-
mite à Doremus um posicionamento 
diferenciado no mercado, atenden-
do cada segmento da indústria com um 
portfólio completo de produtos.

• Aromas
• Aditivos
• Aminoácidos
• Carragenas

• Coberturas e Recheios
• Condimentos
• Edulcorantes
• Espessantes
• Estabilizantes
• Proteínas de Soja
• Proteína de Arroz
• Proteínas do Leite
• Premix de Vitaminas e Minerais
• Preparados de Frutas
• Sistemas de Enzimas

Tel.: (11) 2436-3333
www.doremus.com.br

vendas@doremus.com.br
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A Döhler apresentou na FISA um amplo 
portfolio de ingredientes e aplicações 

para alimentos e bebidas que proporcionam 
experiências multissensoriais. 

As soluções que foram apresentadas abran-
gem ingredientes para um excelente sabor, 
aparência de produto e mouthfeel, assim tam-
bém como ingredientes que proporcionam aos 
consumidores a pura indulgência sem culpa. 

Com um amplo portfolio de mais de 
60 aplicações para alimentos e bebidas, a 
empresa trouxe inspirações para inovações e 
demonstrou 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 de produtos que traduzem 
as últimas tendências mundiais vão de be-
bidas carbonatadas refrescantes totalmente 
sem açúcar, energéticos com fonte de cafeína 
natural, bebidas alcoólicas e licores com bases 
cremosas diferenciadas, snack drinks, nécta-
res com redução de açúcar, lemonades, iced 
teas no conceito internacional Half&Half (50% 
suco e 50% chá), bebidas lácteas e iogurtes 
com inclusões diferenciadas, além de sorvetes, 
biscoitos, cookies e confeitos. 

Além dos conceitos de produtos, a Döhler 
levou muitos ingredientes inovadores com 
o foco direto em naturalidade, como, por 
exemplo, as novas proteínas verdes e soluções 
naturais para redução ou completa substitui-
ção do açúcar, sendo um dos maiores destaques 
da empresa este ano, a linha de produtos liofi-
lizados em diversas apresentações, tais como 
pós, sucos concentrados, granulados e frutas 
inteiras, tudo para a mais completa nutrição 

e indulgência.
O sucesso sustentável de mercado somente 

pode ser alcançado com produtos caracte-
rizados por suas excelentes propriedades 
sensoriais. É por isso que a Döhler coloca a 
experiência multissensorial baseada no apelo 
harmonioso para todos os sentidos, no co-
ração 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 consomem alimentos e bebidas 
contendo ingredientes Döhler.

O Grupo Döhler (www.doehler.com) é 
produtor, vendedor e fornecedor global de 
ingredientes naturais, sistemas de ingrediente 
e soluções integradas para a indústria de ali-
mentos e bebidas. O método integrado Döhler 
e seu amplo portfolio que engloba aromas, 
corantes, ingredientes nutricionais e saudáveis, 
ingredientes provenientes de cereais, de lácte-
os e de frutas e vegetais, além de sistemas de 
ingredientes são a base perfeita para aplicações 
seguras e inovadoras.

Tel.: (19) 2114-6000
www.doehler.com.br

mailbox.br@doehler.com
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A Doremus é especiali sta  na criação 
e produção de aromas, ingredientes e 
soluções personalizadas, para indústria 
de alimentos e bebidas.

Desde 1985,  a Doremus atua no 
território nacional e América Latina.

Com um parque industrial de 94 mil 
m², sendo 30 mil m² de área construída 
(em expansão), conta com Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento, além de 
moderno laboratório e planta-piloto 
para cada segmento, reunindo conheci-
mento técnico e de mercado, através 
de equipe capacitada e comprometida.

“INOVAÇÃO COMEÇA AQUI!”

Foi o slogan usado pela empresa, 
para marcar mais uma vez, sua pre-
sença na Food Ingredients South Amé-
rica 2016. Com um stand de 102 m², 
composto por duas ilhas de atendimen-
to, sendo, área social e de degustação,  
onde foram  apresentadas aplicação de 
aromas,  premixes de vitaminas & mine-

rais e solução de redução de sódio para:
salgadinhos de trigo sabor gorgonzola 
e picanha ao alho, linguiça cuiabana 
(aumento do prazo de validade), sal-
sicha Frankfurt (redução de sódio),  
bebida energética sabor frutas verdes 
(premix energético), refrigerante sabor 
tubaína, bolo p ré-treino (premix de 
vitaminas), pão sem glúten (premix 
de vitaminas & minerais), iogurte com 
alto teor proteico, bebida láctea protei-
ca sabor baunilha, refresco em pó sabor 
laranja  siciliana (premix antioxidante), 
chá branco sabor blueberry.

Sua variada gama de produtos, per-
mite à Doremus um posicionamento 
diferenciado no mercado, atenden-
do cada segmento da indústria com um 
portfólio completo de produtos.

• Aromas
• Aditivos
• Aminoácidos
• Carragenas

• Coberturas e Recheios
• Condimentos
• Edulcorantes
• Espessantes
• Estabilizantes
• Proteínas de Soja
• Proteína de Arroz
• Proteínas do Leite
• Premix de Vitaminas e Minerais
• Preparados de Frutas
• Sistemas de Enzimas

Tel.: (11) 2436-3333
www.doremus.com.br

vendas@doremus.com.br
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Tel.: (11) 3068-8415
www.helaspice.com

comercial@helaspice.com.br
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Hela trabalha em todos os segmen-
tos da indústria de alimentos, ven-

dendo ingredientes de alta qualidade, 
especiarias, como produtos primários, 
semi-acabados e produtos acabados, 
para aromas, melhoria tecnologia 
e/ou garantia de qualidade em dife-
rentes segmentos de mercado. Através 
da construção de confiança, desen-
volvimento de produtos inovadores, 
conceitos de marketing, consultoria, 
tecnológica e esforços de seus cola-
boradores, a Hela é capaz de oferecer 
aos seus clientes benefícios adicionais, 

solúveis e insolúveis conjugadas, fácil 
de hidratar e muito estável; funcionais, 
tais como Betaglucana de Aveia à 70%, 
da L&P e Fitoesterol da AOM. A Hela 
também oferece um espumante e emul-
sificante natural, extrato de quillaja, 
este ingrediente tem uso em bebidas, 
panificados, ovos e cosméticos.

Nessa edição da FISA apresentamos 
algumas novidades com ingredientes 
aplicados, desenvolvimentos de produ-
tos com texturas diferentes e a apresen-
tação da linha de varejo da Hela, carro 
chefe do grupo na Europa.

resultando em excelentes produtos. 
O estande do Grupo Hela na FiSA 

2016 trouxe condimentos compostos 
e funcionais, especiarias premium e 
molhos. Entre as matérias-primas apre-
sentadas, estão cranberries, blueberries 
e cerejas, da  Graceland Fruits; soluções 
100% à base de frutas, da Polpa Brasil; 
sucos concentrados de berries, frutas 
em pó e frutas liofilizadas da Milne; 
amêndoas e pistaches da Wonderful; 
Smart Salt, uma solução para redução 
de sódio; CitriFi, um ingrediente natu-
ral derivado da laranja, rico em fibras 

SOB A ÁRVORE DAS 
TENDÊNCIAS DE CONSUMO...

Participando da FISA pelo quarto ano 
consecutivo a Gramkow Alimentos 

consolida sua marca no mercado bra-
sileiro de Ingredientes Alimentícios. 
Com um stand convidativo e fiel ao 
conceito de qualidade de vida propaga-
do pela marca, os visitantes puderam 
relaxar e conferir as novidades sob a 
“sombra” de uma jabuticabeira natural.

Muitas empresas foram atraídas pe-
los apelos de saudabilidade dos totens 
do stand, e vieram saber mais sobre os 
ingredientes que podem contar para o 
desenvolvimento de produtos alinha-
dos com o novo mercado consumidor. 
A Gramkow recebeu também muitos 
clientes que passaram para conversar 
sobre as tendências de consumo mais 
vigorosas no Brasil e as opções para 
lançar produtos que sejam tanto com-
petitivos quanto diferenciados.

E justamente por ter como pro-
pósito tornar as Indústrias competi-
tivas através da diferenciação é que a 
Gramkow trouxe alguns lançamentos 
importantes para a Feira, todos inéditos 
no Brasil:

Para aplicação em cereais matinais, 
chocolates, snacks saudáveis e barras 
funcionais, uma completa linha de 
flakes e crispies funcionais. Alto teor de 
proteína e alto teor de fibra são apenas 
alguns dos possíveis claims no rótulo. 
Estes produtos são isentos de aditivos 

químicos, livres de alergênicos, como 
a soja, livres de glúten e produtos de 
origem animal.

A base para bebida vegetal, sorvete 
vegano e chocolate vegano foi mais 
um lançamento facilitador de uma va-
riedade de desenvolvimentos que não 
eram possíveis antes. Além de todos os 
apelos de saudabilidade, o produto tem 
o plus de ser orgânico com certificação 
para o Brasil.

A  estrela dos lançamentos da 
Gramkow foi o Xarope de Arroz. Produ-
to que veio fazer uma revolução no uso 
de xaropes em aplicações tradicionais, 
como barra de cereais, também tem 
muita viabilidade para novos desenvol-
vimentos, como em linhas de suplemen-
tos fitness pelo seu apelo nutricional.

THE NEXT GENERATION OF 
CLEAN LABEL

Tel.: (47) 3086-1800
www.gramkow.com.br

carina@gramkow.com.br
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Tel.: (11) 3068-8415
www.helaspice.com

comercial@helaspice.com.br
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HELA

Hela trabalha em todos os segmen-
tos da indústria de alimentos, ven-

dendo ingredientes de alta qualidade, 
especiarias, como produtos primários, 
semi-acabados e produtos acabados, 
para aromas, melhoria tecnologia 
e/ou garantia de qualidade em dife-
rentes segmentos de mercado. Através 
da construção de confiança, desen-
volvimento de produtos inovadores, 
conceitos de marketing, consultoria, 
tecnológica e esforços de seus cola-
boradores, a Hela é capaz de oferecer 
aos seus clientes benefícios adicionais, 

solúveis e insolúveis conjugadas, fácil 
de hidratar e muito estável; funcionais, 
tais como Betaglucana de Aveia à 70%, 
da L&P e Fitoesterol da AOM. A Hela 
também oferece um espumante e emul-
sificante natural, extrato de quillaja, 
este ingrediente tem uso em bebidas, 
panificados, ovos e cosméticos.

Nessa edição da FISA apresentamos 
algumas novidades com ingredientes 
aplicados, desenvolvimentos de produ-
tos com texturas diferentes e a apresen-
tação da linha de varejo da Hela, carro 
chefe do grupo na Europa.

resultando em excelentes produtos. 
O estande do Grupo Hela na FiSA 

2016 trouxe condimentos compostos 
e funcionais, especiarias premium e 
molhos. Entre as matérias-primas apre-
sentadas, estão cranberries, blueberries 
e cerejas, da  Graceland Fruits; soluções 
100% à base de frutas, da Polpa Brasil; 
sucos concentrados de berries, frutas 
em pó e frutas liofilizadas da Milne; 
amêndoas e pistaches da Wonderful; 
Smart Salt, uma solução para redução 
de sódio; CitriFi, um ingrediente natu-
ral derivado da laranja, rico em fibras 



Tel.: (16) 3234-5386
www.nutrionix.com.br
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NUTRIONIX

A Nutrionix é uma empresa francesa 
de inovação, especialista em soluções 

para redução de Sódio na alimentação.
Criada exclusivamente com esta fina-

lidade, a empresa tem mais de 8 anos de 
dedicação à Pesquisa e Desenvolvimento, 
buscando o melhor em substituição mi-
neral multi-iônica para projetos de alta 
performance em redução de Sódio.

NOVIDADES APRESENTADAS 
NA FiSA 2016

Pelo segundo ano consecutivo a Nu-
trionix participou da Food Ingredients 
South America e, como grande novidade 
para o segundo semestre deste ano, fez o 
pré-lançamento da sua linha de produtos 
para o varejo: Vivasal - o “sal ideal”, mais 
leve, mais saudável e que garante manter 
o sabor, com teor de S ódio reduzido nas 
versões - 50% e - 80%. 

Já para a indústria, o grande destaque 
apresentado pela Nutrionix foi o Ksalt®, 
um redutor de Sódio que permite atingir 
elevadas taxas de redução de Sódio, até 
80%, e apresenta desempenhos sensorial 

e tecnológico de alta performance nas 
aplicações industriais, preservando o 
sabor e a qualidade do produto final. 
Além disso, mantém todas as funções 
tecnológicas do sal nos processos de 
fabricação. Um produto inovador e 
eficiente, que simplifica a redução de 
Sódio.

Elaborado especialmente para cada 
linha industrial, Ksalt® possibilita a 
redução de Sódio em diversas categorias 
de produtos: bolos, caldos e temperos, 
carnes e embutidos, molhos, panificação, 
biscoitos e massas, queijos e laticínios, 
snacks, sopas e refeições prontas.

Segundo Jean Marc Secondi, CEO da 
Nutrionix Brasil, a FiSA foi uma oportu-
nidade para a Nutrionix sinalizar para o 
mercado B2B que agora existe uma solu-
ção disponível e viável para as indústrias 
cumprirem suas mais exigentes metas 
de redução de Sódio, nas melhores con-
dições técnicas e econômicas: o Ksalt®. 

O nível de aceitação do produto foi 
excelente, confirmando o forte interesse e 
a procura ativa das indústrias alimentícias 

por soluções eficientes, capazes de atingir 
as metas atuais e futuras de redução de 
Sódio, nas suas diversas categorias de 
produtos.

TENDÊNCIAS DE CONSUMO
Com base nas discussões realizadas 

durante a FiSA, o CEO da Nutrionix Brasil 
avalia que a saudabilidade e a naturabili-
dade continuam as tendências fortes do 
mercado, assim como a procura por pro-
dutos inovadores e saudáveis, capazes de 
trazer novas fontes de economia de custo 
ou de valor agregado para as indústrias.

Fortalecer a marca, estratégia in-
versa de visitas a clientes, ampliar 

o portfólio de produtos, início do 
desenvolvimento de especialidades e 
dedicação nas parcerias com fornece-
dores, foram as principais conquistas 
da Nicrom durante a participação na 
FI  2016.

O principal destaque foi a apresen-
tação do projeto de desenvolvimento 
de Goma Gelana, de nossa represen-
tada chinesa Fufeng, para o mercado 
brasileiro.

A Goma Gelana é um estabilizante 
muito usado para suspender partícu-
las em bebidas proteicas lácteas ou 
de soja (neutras e acidificadas), e em 
bebidas de cereais como arroz e aveia, 
sem aumentar muito a viscosidade. 
Além disso, é usada em formulações 
de produtos orgânicos, vegetarianos 
e veganos, devido ao seu apelo natu-
ral e de rótulo limpo. Também é um 
gelificante usado em balas de gomas, 
confeitaria e recheios.

Na linha de ampliação do portfólio 
de produtos, podemos destacar CMC 
da representada Wealthy/China, Áci-
do Fumárico CWS  e HWS da Jioda 
Rising/China, Sacarina Sódica da 
North Food/China e Ácido Ascórbico 
da Northeast/China.

Um trabalho sempre muito impor-
tante é a exposição de suas represen-
tadas já consolidadas: Polisorbatos 
20, 60 e 80 e outros emulsificantes 
fabricados nos Estados Unidos, do 
grupo Suíço Lonza, a linha  dos Co-

rantes Alimentícios da Roha/Índia e 
as suas misturas, Nitrato e Nitrito de 
Sódio FG e Metabissulfitos de Sódio 
FG e Potássio FG da Basf/Alemanha, 
Glucose Pó e Líquida, Sorbitol Pó 
e Líquido e Amidos da Ingredion/
Brasil, Benzoato de Sódio Purox S e 
Regular Flakes, Álcool Benzílico Puro 
e Ácido Benzóico Food/Pharma da 
Emerald-Kalama/Holanda, Aspartame 
da GSweet/China, Goma Xantana da 
Fufeng/China e Goma Guar da Prem-
cem Gums/Índia.

Vale destacar também, importa-
ções regulares de Sorbato de Potás-
sio Pó e Granulado, Ácido Sórbico, 
Propionato de Cálcio, Eritorbato de 
Sódio, Ácido Eritórbico, Ácido As-
córbico, Hexametafosfato de Sódio, 
Acessulfame K, Ciclamato de Sódio, 
Sucralose, Dióxido de Titânio Anatase 
FG e Glúten de Trigo. E, distribuição 
local de Ácido Cítrico, Ácido Fosfórico 
85%, Lecitina de Soja, Bicarbonato 
de Sódio e Glicerina Bidestilada USP.

Tel.: (11) 4152-0444
www.nicromquimica.com.br

nicrom@nicromquimica.com.br
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NUTRIONIX

A Nutrionix é uma empresa francesa 
de inovação, especialista em soluções 

para redução de Sódio na alimentação.
Criada exclusivamente com esta fina-

lidade, a empresa tem mais de 8 anos de 
dedicação à Pesquisa e Desenvolvimento, 
buscando o melhor em substituição mi-
neral multi-iônica para projetos de alta 
performance em redução de Sódio.

NOVIDADES APRESENTADAS 
NA FiSA 2016

Pelo segundo ano consecutivo a Nu-
trionix participou da Food Ingredients 
South America e, como grande novidade 
para o segundo semestre deste ano, fez o 
pré-lançamento da sua linha de produtos 
para o varejo: Vivasal - o “sal ideal”, mais 
leve, mais saudável e que garante manter 
o sabor, com teor de S ódio reduzido nas 
versões - 50% e - 80%. 

Já para a indústria, o grande destaque 
apresentado pela Nutrionix foi o Ksalt®, 
um redutor de Sódio que permite atingir 
elevadas taxas de redução de Sódio, até 
80%, e apresenta desempenhos sensorial 

e tecnológico de alta performance nas 
aplicações industriais, preservando o 
sabor e a qualidade do produto final. 
Além disso, mantém todas as funções 
tecnológicas do sal nos processos de 
fabricação. Um produto inovador e 
eficiente, que simplifica a redução de 
Sódio.

Elaborado especialmente para cada 
linha industrial, Ksalt® possibilita a 
redução de Sódio em diversas categorias 
de produtos: bolos, caldos e temperos, 
carnes e embutidos, molhos, panificação, 
biscoitos e massas, queijos e laticínios, 
snacks, sopas e refeições prontas.

Segundo Jean Marc Secondi, CEO da 
Nutrionix Brasil, a FiSA foi uma oportu-
nidade para a Nutrionix sinalizar para o 
mercado B2B que agora existe uma solu-
ção disponível e viável para as indústrias 
cumprirem suas mais exigentes metas 
de redução de Sódio, nas melhores con-
dições técnicas e econômicas: o Ksalt®. 

O nível de aceitação do produto foi 
excelente, confirmando o forte interesse e 
a procura ativa das indústrias alimentícias 

por soluções eficientes, capazes de atingir 
as metas atuais e futuras de redução de 
Sódio, nas suas diversas categorias de 
produtos.

TENDÊNCIAS DE CONSUMO
Com base nas discussões realizadas 

durante a FiSA, o CEO da Nutrionix Brasil 
avalia que a saudabilidade e a naturabili-
dade continuam as tendências fortes do 
mercado, assim como a procura por pro-
dutos inovadores e saudáveis, capazes de 
trazer novas fontes de economia de custo 
ou de valor agregado para as indústrias.
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www.roha.com

roha.brazil@rohagroup.com

A ROHA esteve presente na FISA 2016 
com um stand colorido e convidati-

vo. Além de estreitar os relacionamentos 
com seus clientes e prospects, apresen-
tou a nova operação Brasil e portfolio 
de produtos inovadores. Toda a equipe 
comercial, administrativa e técnica 
estava presente no evento; divulgando 
toda a expertise em corantes.

“A ROHA já é conhecida no merca-
do de alimentos por ser fabricante e 
líder em corantes hidrossolúveis sinté-
ticos. Com a abertura da filial Brasil, 
nós traremos todo o portfolio de cores, 
incluíndo os famosos lacas sintéticos, 

toda a linha de naturais como páprica, 
cúrcuma, clorofila, beta caroteno e etc. 
Iremos produzir no Brasil os corantes 
Carmim de Cochonilha, Urucum, entre 
outros. Produziremos blends de cores 
em pó ou líquido, conforme a necessi-
dade do cliente. E por fim traremos a 
linha futurals, muito popular na Eu-
ropa, com produtos clean label.” - diz 
o Gerente Técnico da ROHA do Brasil, 
Antonio Carlos Rodrigues.

Com atendimento personalizado, a 
ROHA se preocupa principalmente em 
desenvolver e atender as necessidades 
de cada cliente, proprocionado uma 

experiência única através do desenvol-
vimento de produtos, aplicação com 
equipamentos de última geração,  estru-
tura de distribuição por todo o Brasil  e 
o suporte das mais de 20 unidades que 
tem pelo mundo afora. 

“Sem dúvidas a Food Ingredients 
2016 proporcionou para a ROHA Brasil 
a prospecção de novos clientes e proje-
tos. Mostramos um pouco mais da em-
presa, produtos e equipe da Roha Brasil 
para o mercado.” - afirma a Especialista 
de Cores Patricia Tammy Macena.
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EMPRESA

Completando 75 anos e com uma 
história de sucesso, a Química Anas-
tacio está entre as maiores distribui-
doras de produtos químicos do Brasil, 
oferecendo uma linha completa de 
produtos para os diversos segmentos 
de mercado. 

Com atendimento personalizado, 
qualidade assegurada, suporte técnico 
especializado, logística customizada às 

necessidades do cliente e pontualidade 
nas entregas, a Química Anastacio 
atende a todas as demandas através de 
seus 5 Centros de Distribuição, labo-
ratórios próprios, parque de tanques a 
granel e linhas de envaze em ambiente 
GMP.

DIVISÃO NUTRIÇÃO 
HUMANA E ANIMAL 

Nossa equipe comercial possui total 
interação com a equipe de Compras e 
Inteligência de Mercado, orientando 
sempre o melhor momento de compra e 
busca de novas opções de fornecimento 
para obter êxito nas negociações com 
os nossos clientes, através de soluções 
em insumos a um custo cada vez mais 
competitivo e com grande disponibili-
dade de estoque. 

Espalhada em todo território na-
cional, nossa força de vendas dispõe 
de profissionais altamente qualificados, 
com grande conhecimento e expe-

riência no mercado de distribuição 
de matérias-primas para ambos os 
segmentos, tanto em Nutrição Humana 
quanto Animal. Esta divisão contribui 
cada vez mais para trazer soluções ino-
vadoras em insumos, ampliando nosso 
ramo de atuação em especialidades.

CATEGORIAS DE PRODUTOS 

A Química Anastacio possui um 
portfólio com mais de 500 produtos 
para os diversos segmentos que atende. 
Para a divisão de Nutrição Humana e 
Animal possui as seguintes categorias 
de produtos: Acidulantes; Adoçantes, 
Agentes de Brilho, Agentes de Corpo, 
Agentes de Fermentação Química, 
Aminoácidos, Antioxidantes, Aroma-
tizantes, Conservantes, Corantes Ar-
tificiais, Desmoldantes, Edulcorantes, 
Emulsificantes, Energéticos, Espessan-
tes, Estabilizantes, Fontes de Fibras, 
Matérias-Primas para Aroma, Nutracêu-
ticos, Umectantes e Proteínas.

Tel.: (11) 2133-6600
www.quimicanastacio.com.br

anastacio@quimicanastacio.com.br
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Tel.: (11) 3500-6222
www.roha.com

roha.brazil@rohagroup.com

A ROHA esteve presente na FISA 2016 
com um stand colorido e convidati-

vo. Além de estreitar os relacionamentos 
com seus clientes e prospects, apresen-
tou a nova operação Brasil e portfolio 
de produtos inovadores. Toda a equipe 
comercial, administrativa e técnica 
estava presente no evento; divulgando 
toda a expertise em corantes.

“A ROHA já é conhecida no merca-
do de alimentos por ser fabricante e 
líder em corantes hidrossolúveis sinté-
ticos. Com a abertura da filial Brasil, 
nós traremos todo o portfolio de cores, 
incluíndo os famosos lacas sintéticos, 

toda a linha de naturais como páprica, 
cúrcuma, clorofila, beta caroteno e etc. 
Iremos produzir no Brasil os corantes 
Carmim de Cochonilha, Urucum, entre 
outros. Produziremos blends de cores 
em pó ou líquido, conforme a necessi-
dade do cliente. E por fim traremos a 
linha futurals, muito popular na Eu-
ropa, com produtos clean label.” - diz 
o Gerente Técnico da ROHA do Brasil, 
Antonio Carlos Rodrigues.

Com atendimento personalizado, a 
ROHA se preocupa principalmente em 
desenvolver e atender as necessidades 
de cada cliente, proprocionado uma 

experiência única através do desenvol-
vimento de produtos, aplicação com 
equipamentos de última geração,  estru-
tura de distribuição por todo o Brasil  e 
o suporte das mais de 20 unidades que 
tem pelo mundo afora. 

“Sem dúvidas a Food Ingredients 
2016 proporcionou para a ROHA Brasil 
a prospecção de novos clientes e proje-
tos. Mostramos um pouco mais da em-
presa, produtos e equipe da Roha Brasil 
para o mercado.” - afirma a Especialista 
de Cores Patricia Tammy Macena.
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Alinhada às tendências do mercado 
alimentício e ao conceito de saudabilidade, 
a Tovani Benzaquen há mais de 24 anos 
promove ingredientes de alta tecnologia 
indicados para o desenvolvimento de alimen-
tos funcionais; suplementos alimentares; 
saúde cardiovascular; saúde óssea; saúde 
digestiva e intestinal; controle de peso e 
saciedade; redução de Sódio; antioxidantes 
e antienvelhecimento.

Com base neste conceito e apoiada em 
seu pioneirismo em trazer soluções que 
contribuam para a melhoria da saúde da 
população em geral, a equipe da Tovani 
Benzaquen Ingredientes preparou a sua 
apresentação para a FISA 2016 com dedica-
ção, assim como faz também para atender 
às tendências e necessidades da indústria 
alimentícia brasileira. 

Neste ano, a Tovani Benzaquen Ingre-
dientes divulgou o lançamento do Neo 
Zero Sódio, um substituto do sal com Zero 
Sódio para usos diversos pelo consumidor 
e com todo o sabor e funcionalidade do 
sal comum, fabricado com a tecnologia da 
empresa americana NuTek Food Science. 

Temos também o lançamento do produto 
Revitá Pleno® da empresa Hilê, que contém 
o ingrediente BODYBALANCETM, uma exclu-
sividade da empresa Gelita, comercializado 
pela TB.

Foram apresentadas ainda as inovações 
nas moléculas de Stevia para adoçamento 
de produtos de forma natural, além dos 
blends únicos de edulcorantes artificiais e 
naturais produzidos pela Pampa Creations, 
que proporcionam redução de custo de 
formulação, além da diminuição calórica e 
produtos nutricionalmente mais balancea-
dos, sem prejuízo do sabor original.

Outros destaques foram: o completo 
portfólio de tecnologias em ingredientes 
funcionais e de fortificação como proteínas, 
fibras (solúveis e insolúveis), vitaminas e 
minerais, colágeno hidrolisado, agentes 
para fortalecimento da imunidade, para 
saúde cardiovascular, para saúde óssea e 
muitos outros. 

A tendência de ingredientes naturais 
também foi um ponto forte. Dentre eles 
podemos citar os extratos de chás solúveis 
Finlays; extratos vegetais funcionais em 

geral (cranberry, laranja amarga, quilaia, 
cacau, etc.); extratos aromáticos naturais 
da empresa Prova; uma completa linha de 
corantes naturais; e queijos em pó Lactosan.

A FISA 2016 trouxe excelentes oportuni-
dades para a Tovani Benzaquen Ingredientes, 
já que foi surpreendida pelo volume de visi-
tantes que passaram pelo estande. Os três 
dias de feira foram totalmente proveitosos 
para toda a equipe, que afirmou ter recebi-
do a visita de muitos clientes e potenciais 
clientes. Muitos contatos foram iniciados, 
agora vão acompanhar e aguardar os frutos 
da semente que plantaram nestes dias.

Tel.: (11) 2974-7474
www.tovani.com.br

suporte@tovani.com.br
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TATE & LYLE APRESENTA INGREDIENTES INOVADORES NA 
FiSA 2016, QUE TORNAM OS ALIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS

A equipe de aplicações da Tate & Lyle 
desenvolveu um cardápio para o evento, 
com ingredientes especiais que assegu-
ram um ótimo sabor aos alimentos e, ao 
mesmo tempo, aumentam os benefícios 
nutricionais, enriquecendo o teor de 
fibras e reduzindo açúcar e calorias. De 
acordo com pesquisa de 2015 enco-
mendada pela Tate & Lyle e efetuada 
pela Qualtrics, 67% dos consumidores 
brasileiros estão evitando açúcar, e 
60% procuram adicionar fibras em suas 
dietas. Entretanto, o sabor continua 
sendo fator crucial quando se decidem 
por um produto. Por isso, fabricantes 
precisam de um número amplo de 
ingredientes better-for-you que aten-
dam às demandas de nutrição, saúde 
e bem-estar, e que assegurem o sabor.  

Para atender a essa procura, a Tate 
& Lyle ofereceu um biscoito com açú-
car reduzido feito com a Fibra Solúvel 

PROMITOR®, que ajuda a manter uma 
boa textura mesmo com baixos níveis 
de açúcar no produto, oferecendo 
diversos benefícios à saúde, como a 
manutenção da flora do sistema diges-
tivo. Além disso, diferente de outras 
fibras no mercado, PROMITOR® tem 
excelente tolerância digestória. 

A Tate & Lyle também ofereceu duas 
bebidas feitas com açúcar aliado ao 
TASTEVA® Stevia Sweetener com zero 
caloria: um néctar de uva com redução 
de açúcar de 30% e uma bebida de choco-
late com 44% menos açúcar. Em ambas 
as bebidas, a combinação de sacarose 
e TASTEVA® criaram uma combinação 
única, que aprimora o dulçor e elimina 
o retrogosto amargo frequentemente as-
sociado a ingredientes à base de estévia. 

A Fibra Solúvel PROMITOR® tam-
bém é aplicada ao néctar de uva, para 
manter a boa palatabilidade de uma 
bebida completamente adoçada com 
açúcar, tornando-se, ao mesmo tem-
po, uma boa fonte de fibras. 

A Tate & Lyle, fornecedora global de in-
gredientes e soluções para as indús-

trias de alimentos e bebidas, apresenta 
um portfólio better-for-you, ou seja, de 
produtos mais saudáveis e funcionais, na 
Food ingredients South America (FiSA). 
O maior encontro dessa indústria para 
a América Latina aconteceu de 23 a 25 
de agosto, no Transamerica Expo Center, 
em São Paulo. 

www.tateandlyle.com
pilar.quintero@tateandlyle.com
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Alinhada às tendências do mercado 
alimentício e ao conceito de saudabilidade, 
a Tovani Benzaquen há mais de 24 anos 
promove ingredientes de alta tecnologia 
indicados para o desenvolvimento de alimen-
tos funcionais; suplementos alimentares; 
saúde cardiovascular; saúde óssea; saúde 
digestiva e intestinal; controle de peso e 
saciedade; redução de Sódio; antioxidantes 
e antienvelhecimento.

Com base neste conceito e apoiada em 
seu pioneirismo em trazer soluções que 
contribuam para a melhoria da saúde da 
população em geral, a equipe da Tovani 
Benzaquen Ingredientes preparou a sua 
apresentação para a FISA 2016 com dedica-
ção, assim como faz também para atender 
às tendências e necessidades da indústria 
alimentícia brasileira. 

Neste ano, a Tovani Benzaquen Ingre-
dientes divulgou o lançamento do Neo 
Zero Sódio, um substituto do sal com Zero 
Sódio para usos diversos pelo consumidor 
e com todo o sabor e funcionalidade do 
sal comum, fabricado com a tecnologia da 
empresa americana NuTek Food Science. 

Temos também o lançamento do produto 
Revitá Pleno® da empresa Hilê, que contém 
o ingrediente BODYBALANCETM, uma exclu-
sividade da empresa Gelita, comercializado 
pela TB.

Foram apresentadas ainda as inovações 
nas moléculas de Stevia para adoçamento 
de produtos de forma natural, além dos 
blends únicos de edulcorantes artificiais e 
naturais produzidos pela Pampa Creations, 
que proporcionam redução de custo de 
formulação, além da diminuição calórica e 
produtos nutricionalmente mais balancea-
dos, sem prejuízo do sabor original.

Outros destaques foram: o completo 
portfólio de tecnologias em ingredientes 
funcionais e de fortificação como proteínas, 
fibras (solúveis e insolúveis), vitaminas e 
minerais, colágeno hidrolisado, agentes 
para fortalecimento da imunidade, para 
saúde cardiovascular, para saúde óssea e 
muitos outros. 

A tendência de ingredientes naturais 
também foi um ponto forte. Dentre eles 
podemos citar os extratos de chás solúveis 
Finlays; extratos vegetais funcionais em 

geral (cranberry, laranja amarga, quilaia, 
cacau, etc.); extratos aromáticos naturais 
da empresa Prova; uma completa linha de 
corantes naturais; e queijos em pó Lactosan.

A FISA 2016 trouxe excelentes oportuni-
dades para a Tovani Benzaquen Ingredientes, 
já que foi surpreendida pelo volume de visi-
tantes que passaram pelo estande. Os três 
dias de feira foram totalmente proveitosos 
para toda a equipe, que afirmou ter recebi-
do a visita de muitos clientes e potenciais 
clientes. Muitos contatos foram iniciados, 
agora vão acompanhar e aguardar os frutos 
da semente que plantaram nestes dias.

Tel.: (11) 2974-7474
www.tovani.com.br

suporte@tovani.com.br
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Tel.: (11) 4393-4400
www.vogler.com.br

vendas@vogler.com.br

A Vogler Ingredients vem a cada ano 
com novos desafios em demonstrar 

aos seus clientes as diversas soluções 
para os mais variados segmentos da 
indústria de alimentos. Atualmente a 
Vogler disponibiliza mais de 400 opções 
de ingredientes, isto falando somente da 
divisão Food Ingredients,  além de contar 
com infinitas possibilidades de Blends 
através da Divisão Vogler System e nosso 
portifolio de Aromas Doces e Salgados da 
Divisão Vogler Flavors.

Soluções de redução de sódio e açú-
car é uma realidade dentro da Vogler, 

onde os protótipos desenvolvidos para 
o mercado já são desenhados com estas 
características.

Aproveitamos a FiSA para estreitar 
o relacionamento de nossos clientes 
com os parceiros da Vogler que são 
os principais fabricantes mundiais de 
ingredientes.

A Wacker apresentou o Cavamax® uma 
fibra emulsificante inovadora. Como o 
Cavamax® é possível fazer marshmallow sem 
adição de albumina e resistente ao calor.

Allied fabricante mundial de caro-
tenoides, esteve presente demostrando 
seu portifolio e suas possibilidades de 
aplicações.

Pela primeira vez na FiSA com a 
Vogler, a colombiana Colorquimica trou-
xe seu portifolio completo de corantes 
alimentícios, que além das cores tradicio-
nais de mercado, podemos desenvolver 
cores especialmente para o seu negocio.

Evonik, um dos principais fabrican-
tes mundiais de Silicas, apresentou as 
sílicas precipitadas SIPERNAT® e sílicas 
pirogênicas AEROSIL®, que melhoram 

a produtividade e a qualidade na pro-
dução de alimentos em pó, facilitando 
significativamente todas as etapas de 
processamento, e sua linha de Extratos 
naturais por CO2.

A francesa Tereos tem um grande por-
tifolio de Proteinas de Trigo importadas da 
Europa e produtos fabricados localmente 
como Fécula e amido nativo, além de 
ser o fornecedor da Vogler do Xarope de 
Glucose, onde envazamos em nossa planta 
em SBCampo em embalagens fracionadas 
prontas para atender as necessidades dos 
pequenos e médios fabricantes, onde tam-
bém é envazado o Xarope de Alta Maltose.

Uma das parceiras mais tradicionais 
da Vogler, a japonesa Kimica, fabricante 
de Alginatos com fabrica no Chile, mon-
tou um verdadeiro show room em nosso 
stand. Com varias aplicações de alginatos 
voltados para panificação melhorando 
performance de produtos como pão de 
forma, recheios forneáveis, entre outros.

Vogler. Soluções inovadoras para 
grandes performances!
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