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ESTRELAS DA FiSA

A Milhão Corn Ingredients, indústria 
especialista em ingredientes GMO-FREE, 
participou em agosto da Food ingredients 
South America 2019, onde lançou oito 
ingredientes que passam a compor a linha 
Premium e a linha Pulses de seu portfólio. 

A empresa levou ainda mais inovação 
para seu stand. Iniciando no mercado de 
Pulses, a indústria desenvolveu novos 
ingredientes à base de ervilha, lentilha e 
grão-de-bico, que apresentam excelentes 
valores proteicos e alto teor de fibras, po-
dendo ser aplicados em produtos veganos, 
substituição de proteína animal, massas, 
snacks, temperos, entre outros. A Milhão 
desenvolveu ainda o ingrediente à base 
de arroz que se apresenta como excelente 
fonte de energia nutricional. 

Já no portfólio de soluções à base 
de milho foram somados mais quatro 
ingredientes: o Fiber Pro, rico em fibras 
e proteínas; o Breaded Mix, solução sem 
glúten para empanar que proporciona 
baixa absorção de óleos; o Fibra Mix, rico 
em fibras com apelo funcional; o Feco 

MILHÃO CORN INGREDIENTS LANÇA OITO INGREDIENTES NA FISA 2019 

Flour (masa flour), ingrediente com alto 
valor nutricional ideal para chips e snacks. 

O interesse do público pelos lançamen-
tos foi grande, nos três dias de evento; 
centenas de pessoas passaram pelo 
stand e mais de 500 atendimentos diretos 
foram realizados.  A presença da Milhão 
na FiSA reforça o compromisso firmado 
pela empresa com a qualidade, atuando 
há 17 anos com ingredientes puros, livres 
de transgênicos, livres de glúten, livres 
de alergênicos e antioxidantes e ricos em 
valores nutricionais que atendem o mer-
cado da alimentação saudável. Todas as 
soluções da empresa atendem também 
a maior tendência em alimentação do 
mundo, a rotulagem limpa - clean label -, 
que consiste na produção de alimentos 
com ingredientes puros, simples e limpos.  

“Essa edição foi um grande sucesso. 
A FiSA 2019 tinha cheiro de saudabilidade 
e buscava por inovação e nós estávamos 
preparados para isso. A apresentação dos 
nossos novos ingredientes foi muito positi-
va, principalmente a linha de Pulses. Esse 

sucesso se dá porque os ingredientes 
GMO FREE da Milhão são reconhecidos 
como sinônimo de qualidade, qualidade 
essa que está em nosso DNA”, ressalta o 
diretor comercial, Leandro Carneiro.  

A indústria também foi escolhida para 
participar do Innovation Tour, uma atração 
da FiSA que leva grupos de visitantes ao 
stand dos expositores para uma apre-
sentação exclusiva. A palestra sobre as 
soluções em ingredientes da Milhão foi 
ministrada pelo setor de P&D da empresa. 
O evento é uma importante plataforma de 
negócios para a Milhão, que confirmou sua 
presença na 24ª edição, em 2020.

Acesse o site e as redes sociais da Milhão:

@milhaocorningredients

Milhão Corn Ingredients 

www.milhao.net 

Hambúrguer Plant Based utilizando Fibra de Bambu, MC e Psyllium.
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