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EMPRESA EM DESTAQUE

FARINHA DE ARROZ

A farinha de arroz é uma das 
matérias-primas mais versáteis na 
fabricação de alimentos, podendo 
ser usada em diversas aplicações 
como ingrediente principal, coadju-
vante ou mesmo veículo para outros 
ingredientes.

Um dos principais itens de des-
taque da farinha de arroz é que pode 
substituir, total ou parcialmente, a 
farinha de trigo e o amido de milho 
em diversas aplicações.

• 100% isenta de glúten: é o in-
grediente chave na fabricação de ali-
mentos sem glúten, atendendo desde 
os celíacos até os que buscam uma 
alimentação mais saudável.

• De fácil digestão: trata-se de um 
alimento de baixo índice glicêmico, 
com uma lenta absorção de seus car-
boidratos no processo digestivo, com 
picos glicêmicos atenuados e maior 
sensação de saciedade.

Glúten Free Alimentos Ltda.
Tel.: (11) 4525-2553
www.gfree.com.br

• Totalmente natural (clean label): 
possui em sua composição um percentual 
proteico significativo e não apenas carboi-
dratos. Trata-se de um alimento mais com-
pleto e de melhor valor nutricional do que 
as demais fontes de amido do mercado.
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GLÚTEN FREE ALIMENTOS 
ESPECIALISTA NA FABRICAÇÃO 
DE FARINHA DE ARROZ PARA 

DIVERSAS APLICAÇÕES

A Glúten Free Alimentos é 
reconhecida pela alta quali-

dade de seus produtos, excelência 
em serviços de atendimento e entre-
ga e desenvolvimento de produtos 
customizados.

A empresa  conta com processo 
produtivo moderno e automatizado e 
com as melhores práticas de gestão da 
qualidade, tudo em um ambiente 100% 
livre de glúten e NON-GMO. Todos os 
seus produtos são certificados Kosher. 
Possui também uma linha de farinhas 
de arroz orgânicas certificadas pelo 

IBD nas diretrizes brasileira, europeia 
e americana.

Com uma planta industrial projeta-
da e construída especificamente para a 
produção da melhor farinha de arroz, 
a Glúten Free Alimentos é referência 
neste mercado. A farinha de arroz é 
produzida  a partir de matéria-prima 
selecionada, em processo produtivo 
com seleção eletrônica de grãos e  
inativação de lipase, que confere maior 
shelf life. O produto é disponibilizado 
em diversas granulometrias e com 
garantia de alta qualidade.

A Glúten Free Alimentos trabalha 
com sistema de qualidade e segurança 
alimentar certificado, sendo conti-
nuamente auditado e aprimorado, 
iniciando-se na seleção criteriosa de 
seus fornecedores, passando pelas boas 
práticas de fabricação implementadas 
e finalizando em rigorosos controles de 
processo e qualidade de seus produtos. 

A empresa é homologada pelas 
principais indústrias alimentícias de 
transformação e do segmento glúten 
free, bem como atua no exterior sob 
rígidos parâmetros de qualidade. 
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FARINHA DE ARROZ
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