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Márcia Fani

Esta é a última edição de 2011 da revista FiB - Food Ingre-
dients Brasil. Encerramos o ano certos de termos cumprido o 
nosso papel em levar informações confiáveis e de importância 
para os profissionais do setor de alimentos e bebidas.  

Para muitos, o final de ano apenas muda o calendário: passa-
se de 2011 para 2012. Para outros, é renovação; é hora de parar, 
descansar, recarregar as energias, planejar. 

E para 2012 temos muito trabalho! A revista FiB já começa 
o ano com uma de suas principais edições: o Guia de Fornece-
dores, uma publicação anual onde o leitor encontra uma relação 
completa de ingredientes, aditivos, matérias-primas, insumos, 
equipamentos e serviços laboratoriais, com seus respectivos 
fabricantes, distribuidores ou representantes. Ao final, a pu-
blicação contém uma listagem contendo os dados completos 
das empresas mencionadas nas relações anteriores, incluindo 
razão social, endereço, telefones e demais opções para contato. 

A revista FiB trará ainda em 2012 mais duas edições de 
destaque referentes ao pré e pós show da FiSA - Food Ingre-
dients South América - a maior feira do setor alimentício da 
América Latina. 

 Encerramos este editorial, desejando a todos os nossos 
leitores, parceiros e colaboradores um Feliz Natal e uma pas-
sagem de ano plena de felicidade, na esperança de que 2012 
seja ainda melhor! 

Boa leitura e Boas festas!
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A divisão de Nutrição e Ingredientes da M.Cassab oferece 

uma solução doce e natural como o açúcar, com a 

redução calórica que seu produto precisa. Através da 

parceria com a GLG Life Tech, maior fabricante mundial 

de extratos de estévia, a M.Cassab disponibiliza para a 

indústria extratos de estévia de alta pureza, com sabor e 

dulçor na medida certa.

Os extratos de estévia da GLG se apresentam como uma 

solução naturalmente doce, adicionando qualidade e o 

sabor do açúcar, sem adicionar calorias. Mais uma vez, a 

M.Cassab proporciona uma solução que faça parte do 

seu dia-a-dia!

Nossa especialidade é garantir sua 
qualidade de vida.

Sabor e dulçor na
medida certa pra
sua saúde
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