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ESTRELAS DA FiSA

Indulgência com frutas ou chocolate, 
salgada ou doce? Bebidas com redução de 
açúcar feitas de modo natural, bebidas cre-
mosas à base de plantas, smoothie bowls   
saudáveis e deliciosas criações de choco-
late com ingredientes à base de plantas: 
estas são apenas algumas das experiên-
cias multissensoriais® que os visitantes  
puderam desfrutar no estande da Döhler 
na FiSA 2019. Em linha com o lema 
“Transformando o melhor da natureza em 
Excelência Nutricional & Multissensorial”, 
a empresa apresentou aplicações e produ-
tos pioneiros para a indústria de alimentos 
e bebidas que refletem os temas centrais 
naturalidade, nutrição à base de plantas 
e redução de açúcar.

A empresa ofereceu aos seus clientes 
ideias valiosas para produtos de sucesso 
que satisfaçam os gostos e sentidos dos 
consumidores, ao mesmo tempo em que 
refletem as tendências atuais do mercado. 
Embora o mercado seja dominado pelos 
sabores clássicos, os consumidores estão 
sempre em busca de novas sensações 

CONDUZINDO A EXCELÊNCIA NUTRICIONAL E MULTISSENSORIAL

de sabor. A Döhler apresentou tanto os 
melhores carbonatados com redução de 
açúcar, essência de limão e os autênticos 
extratos de chá, lavanda e alecrim, como 
também uma série de bebidas à base de 
plantas, como a bebida que trouxe o blend 
de coco e arroz. No entanto, a Döhler e 
seu amplo portfólio de aromas podem 
fornecer a cada mercado um novo impulso 
para inovações de produtos que atendem 
os gostos dos consumidores! Além de 
bebidas exclusivas, a Döhler apresenta 
soluções inovadoras para a indústria ali-
mentícia. Este ano, a empresa apresentou 
especialmente aplicações de produtos 
que suportam um estilo de vida saudável, 
como os inovadores smoothie bowls com 
diferentes variedades de sabores ou sor-
vetes e iogurtes à base de plantas. Além 
disso, os visitantes do estande da Döhler 
também foram inspirados por iguarias 
doces, como o cremoso chocolate amargo 
recheado com creme de laranja frutado ou 
barras de cereais crocantes com granula-
dos de vegetais.

A extensa gama de inovações é ba-
seada em um amplo e exclusivo portfólio 
de ingredientes naturais que consiste em 
aromas e corantes naturais, ingredientes 
saudáveis, ingredientes de cereais, in-
gredientes lácteos e à base de plantas, 
ingredientes fermentados, ingredientes 
secos, ingredientes de frutas e vegetais 
e sistemas de ingrediente.

Em cada desenvolvimento e aplicação 
de produto, o foco principal da Döhler está 
sempre na experiência multissensorial do 
produto, a qual deve atrair harmoniosa-
mente todos os sentidos.

(19) 2114-6000mailbox.br@doehler.comwww.doehler.com
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A Corbion, líder global em ácido láctico 
e derivados e que também atua no setor 
de blends funcionais, contendo enzimas, 
emulsificantes, minerais e vitaminas, esteve 
presente mais uma vez na FiSA. 

Com a recente integração da Granolab |  
Granotec, este ano apresentaram um 
portfólio de soluções ainda maior para as 
diferentes categorias em que atuam, como 
panificação, carne, confeitaria, laticínios e 
bebidas.

A empresa apresentou em seu estande 
diferentes soluções focadas em atender as 
expectativas dos fabricantes de alimentos e 
consumidores. Entre eles, foram apresenta-
das soluções clean label da linha Spring® e 
farinhas de malte com a linha Granomalt® 

para pães, a linha Verdad® e Avanta™, pro-
duzida naturalmente através da fermentação 
da cana-de-açúcar ou do milho por culturas 
bacterianas selecionadas. As soluções pro-
porcionam maior segurança alimentar e vida 
útil mais longa para os produtos.

Também foram mostradas soluções 
que possibilitam a preservação natural e 
redução de sódio dos produtos, soluções 
em fortificação para laticínios, além das 
novas soluções para cervejas artesanais 

CORBION

e bebidas do portfólio Granobrew, sempre 
pensando na satisfação de felicidade que 
os consumidores procuram, assim como na 
melhor solução para a indústria.

Outros produtos já conhecidos do 
mercado, como o Purac® e Powder MA, que 
possui processo patenteado desenvolvido 
especificamente para sanding ácido de 
balas e confeitos e proporciona pontos 
de explosão de acidez quando aplicado 
em balas, chocolates e chicletes, também 
puderam ser degustados durante a feira. 

Os visitantes do estande foram con-
vidados a experimentar diferentes pratos 
com as soluções aplicadas e discutir com 
os especialistas da Corbion os desafios de 
fabricação e formulação e como as soluções 
da empresa podem ajudar a atingir objetivos 
específicos de produto e, finalmente, o 
sucesso no mercado.

“As soluções da Corbion focam nas ne-
cessidades dos fabricantes e nos produtos 
que os  consumidores buscam. Ajudando  
clientes a fornecer alimentos frescos, 
seguros e deliciosos que geram felicidade 
aos consumidores, ajuda-se a construir a 
lealdade do consumidor e reduzir os cus-
tos associados ao desperdício. Existe um 

incrível grau de conhecimento, experiência 
e dedicação para tornar isso possível, e 
compartilhar isso com os participantes da 
FiSA 2019 foi um momento oportuno”.

Operando mundialmente, a empresa 
gera vendas que giram em torno de 890 
milhões de Euros anuais e emprega mais de 
2.000 funcionários em 20 países. Sua sede 
está localizada em Amsterdam, Holanda, e 
conta com unidades de produção, escritórios 
de venda e centros de inovação/ laboratóri-
os de aplicação por todo o globo.

A empresa atua em dois diferentes 
segmentos: Ingredientes Alimentícios Natu- 
rais e Bioquímicos. O amplo portfólio de 
ingredientes alimentícios naturais engloba 
principalmente o ácido láctico, lactatos 
de sódio, potássio e cálcio, fermentados 
de açúcar e emulsificantes, o que permite 
que a companhia trabalhe com diversas 
soluções, como acidificação, fortificação 
mineral, extensão de vida de prateleira, 
redução de sódio, entre outros, entregando 
não somente ingredientes, mas um serviço 
de atendimento diferenciado e relações 
de parceria com os clientes, buscando 
sempre soluções que atendam às suas 
necessidades.

(11) 5509-3099 contato_br@corbion.com www.corbion.com.br
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