
BIO SPRINGER
THE WORLD OF 

YEAST PRODUCTS
ABio Springer é uma empresa do 

grupo francês Lesaffre, referência 
mundial na produção de leveduras e 
outros produtos de fermentação para 
panificação, nutrição e saúde, há mais 
de 160 anos.

A Bio Springer oferece uma ampla 
gama de ingredientes de levedura para 
os segmentos de Alimentos e Biotecno
logia e se beneficia da experiência e 
conhecimento da Lesaffre, com seu inve
jável banco de cepas e 180 pesquisadores 
especializados em produtos de levedura.

A empresa conta com plantas 
produtivas na França, Brasil, Estados 
Unidos, China e Austrália e três Cen
tros de Culinária, responsáveis por 
aplicar os produtos, demonstrar seus 
benefícios e apoiar os clientes em seus 
desenvolvimentos.

A Bio Springer está presente no Bra
sil desde o ano 2000, quando adquiriu  
a Prodesa, companhia brasileira fa
bricante de extratos de levedura de 
cerveja, localizada em Valinhos, interior 
de São Paulo. A Prodesa, fundada em 
1981, foi responsável pela introdução 
do extrato de levedura em aplicações 
alimentícias no Brasil. Com esta aquisi
ção, a Bio Springer se consolidou como 
fornecedora global das duas variedades 
de extrato, já que suas outras plantas 
no mundo produzem extratos de leve
dura de panificação, além de aumentar 
sua presença no mercado latino ame
ricano. A unidade da Bio Springer no 
Brasil exporta o extrato de levedura de 
cerveja para vários países nas diferen
tes regiões do mundo.

EXTRATO DE LEVEDURA

O extrato de levedura é um ingre
diente natural produzido a partir do 
mesmo fermento (espécie Saccha-
romyces cerevisiae) usado para fazer 
pão, cerveja e vinho. 

O fermento, nome genérico para 
levedura, são microrganismos vivos per-
tencentes à família dos fungos. Nas desti-
larias são responsáveis pela produção de 
etanol a partir do açúcar e na panificação 
pela formação de gases que provocam o 
aumento do volume de pães.

Na fabricação do extrato de leve
dura, a levedura (de panificação ou de 
cerveja) passa por um processo chama
do autólise. Nesta etapa, realizada sob 
temperatura e pH controlados, ocorre 
uma reação enzimática e consequente 
ruptura das células. Em seguida a parte 
solúvel (extrato) é separada da parte 
insolúvel (parede celular). Valiosas pro
teínas, vitaminas e 
minerais presentes 
na célula da levedu
ra são preservadas 
no extrato de leve
dura, o que o tor
na um ingrediente 
com propriedades 
únicas de sabor e 

uma fonte de nutrientes. O extrato é 
então pasteurizado e concentrado e, 
por fim, é comercializado nas formas 
de pasta, líquido e pó. 

SABOR NATURAL
O extrato da levedura tem um sabor 

comparável ao do caldo da carne. É um 
ingrediente perfeito para conferir sabor 
e melhorar as característi-
cas organolépticas de 
alimentos salgados, 
como sopas, caldos, 
molhos, temperos, 
snacks, carnes, em-
butidos, entre outros.

Os seus componentes adicionam 
um sabor salgado e apetitoso caracte
rístico, usado para arredondar o 
sabor dos alimentos. Ele se distingue 
dos realçadores de sabor, como o 
glutamato monossódico. Realçadores 
de sabor são substâncias isoladas que 
tem a única função de intensificar o 
sabor dos outros ingredientes existen
tes. São classificados como aditivos,  
enquanto o extrato de levedura é um 
ingrediente alimentício natural, rico 
em proteínas e aminoácidos.

O extrato de levedura contem na
turalmente aprox. 
5% de glutama
to,  aminoácido 
responsável pelo 
sabor ‘umami’, en
contrado em car
nes e alimentos 
ricos em proteína, 
como o queijo par
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maior amplitude.
“Estamos num alto padrão de 

excelência em relação à fabricação 
de aromas para as indústrias de 
alimentos e bebidas. Construímos 
uma unidade funcional e altamente 
eficaz, atendendo os exigentes requi-
sitos de qualidade, segurança, meio 
ambiente e produtividade. A Robertet 
do Brasil terá capacidade produtiva 
de mil toneladas de produto termi-
nado por ano, número que poderá 
eventualmente ser triplicado com 
a implementação de turnos suple-
mentares, conforme a dinâmica do 
negócio exigir. Concluir este projeto 
não teria sido possível sem recorrer 
ao conhecimento de uma ampla equi-
pe multidisciplinar interna que for-
neceu insights essenciais para o seu 
sucesso”, ressalta Christophe Enice, 
diretor de operações da companhia.

Na unidade brasileira são produzi
dos aromas para aplicação em alimen
tos e bebidas, atendendo as categorias 
de pet food, bebidas, panificação, 

confeitaria, laticínios, mercearia,  
molhos, condimentos, produtos cár
neos, produtos congelados e oral care.

“A Robertet do Brasil faz uso da 
presença e envolvimento global da 
Robertet pelo mundo, compartilhando 
experiências técnicas com outros cen-
tros de desenvolvimento da Robertet 
ao redor do mundo, como França, 
Estados Unidos, Bélgica, China e 
México, trocando informações sobre 
aromas e/ou produtos peculiares das 
diversas regiões que serão adaptados 
localmente, o que traz maior precisão 
e agilidade para atender projetos 
específicos”, informa Renata Santos, 
gerente de criação e aromista.

Ela conta que a casa nova da Divi
são de Aromas da Robertet tem agora 
um número bem maior de laboratórios 
“que foram construídos com o objetivo  
de aumentar a nossa agilidade e 
assertividade no desenvolvimento 
de produtos alimentícios, contando 
com profissionais especializados no 
desenvolvimento de diversas catego-

rias de alimentos e bebidas (pet food, 
bebidas, panificação, confeitaria, 
laticínios, mercearia, molhos, condi-
mentos, produtos cárneos, produtos 
congelados e oral care). Além disso, 
foram implementadas várias cabines 
sensoriais. Foi possível otimizar o 
novo espaço com a participação de 
toda a equipe de Criação e Apli cação 
de Aromas, que foi envolvida na ela-
boração da proposta arquitetônica 
dos laboratórios desde a sua criação 
até a sua montagem final, a partir da 
análise e aproveitamento da vivência 
desses colaboradores nas instalações 
anteriores. Essa experiência, além de 
tornar os laboratórios mais práticos 
e funcionais, elevou a motivação 
da equipe, o que certamente trará 
reflexos positivos no atendimento 
aos clientes”.

Ela ressaltou, ainda, que a insta
lação das cabines sensoriais traz be
nefícios internos e também aos clien
tes, pois a análise sensorial obtida das 
experiências sensoriais contribui na 
criação de novos aromas, bem como 
constitui uma ferramenta valiosa na 
pesquisa de mercado, o que aproxima 
a empresa dos seus clientes, aumen
tando a gama de serviços agregados 
que a Robertet lhes oferece.

Robertet do Brasil 
www.robertet.com

Christophe Enice, Diretor de Operações e Francisco Marques, Diretor Geral

30 FOOD INGREDIENTS BRASIL  Nº 31 - 2014 www.revista-fi.com

Robertet

artigo_robertet.indd   30 26/11/14   14:56



mesão. ‘Umami’, palavra de origem 
japonesa, é traduzida como ‘delicioso’ 

ou ‘saboroso’ e é um dos cinco 
gostos básicos, junto com doce, 

salgado, azedo e amargo.
É um ingrediente versátil 

e pode ser usado em pratos 
vegetarianos já que é 

livre de componentes 
de origem animal. 

P o d e  t a m b é m 
ajudar a reduzir 
o teor de sal de 
alimentos, sem 
que haja perda 
de sabor.

BIOTECNOLOGIA
A Bio Springer comercializa 

ingredientes de alta performance para 
processos fermentativos nas áreas de 
Alimentação Humana e Animal, Cuida-
dos com a Saúde e Biotecnologia. 

Nestas aplicações os extratos de 
levedura são nutrientes especialmente 
concebidos para melhorar o crescimen-
to, a viabilidade e a produtividade de 
uma ampla gama de microrganismos e 
culturas de células.

PORTFÓLIO DE PRODUTOS
Um time de cientistas dedicado ao 

desenvolvimento de novos ingredien
tes de levedura, apoiados pelo centro 
de P&D da Lesaffre, responsável 
pela melhoria de cepas e um painel 
de aromistas capacitados, garantem 
a Bio Springer um portfólio amplo de 
ingredientes e soluções integradas.

 Produto Propriedades Marcas

Extratos de levedura 

Extratos de levedura de cerveja e panificação. 
Fornecem notas base, melhoram corpo e 
arredondam o sabor.
Meio de cultura (fermentação).

Pronal®

Prodex®

Springer®

Extratos de levedura 
formulados

Extratos de levedura combinados com outros 
ingredientes.

Pronal®

Prodex®

Extratos de levedura 
naturalmente ricos em 
nucleotídeos

Extratos de levedura com até 20% de nucleotídeos. 
Propiciam excelente efeito umami.

Pronal®

Springer®

Aromas de reação Aroma derivado do extrato de levedura. Fornece 
notas específicas como carne e galinha. 

Pronarom®

Springarom®

Condimentos à base 
de extrato de levedura

Tempero com notas específicas de sabor (carne, 
galinha, tomate, bacon, etc.). Prodex®

COMPROMISSO COM A 
QUALIDADE

A Bio Springer está comprometida 
com os mais altos padrões de qualidade 
e segurança no desenvolvimento, produ
ção e comercialização de seus produtos.

Os ingredientes de levedura de pa
nificação e de cerveja da Bio Springer 
contam com certificações Kosher e 
Halal e as plantas produtivas são cer
tificadas em normas reconhecidas pela 
GFSI (Global Food Safety Initiative), 
entre elas a FSSC 22000 adotada nas 
unidades do Brasil, França e China.

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

O programa de Performance Am
biental da Bio Springer consiste em:
 Reduzir o consumo de água, o consu
mo de energia e a emissão de carbono.
 Dar preferência a matérias primas 
agrícolas de fontes sustentáveis.
 Maximizar a reciclagem de sub
produtos.
 Tratar as águas residuais de forma a 
reduzir significativamente o impacto 
ambiental de suas atividades.

A planta da Bio Springer no Brasil 
possui um sistema de tratamento de 
efluentes que permite reaproveitar 
80% da água utilizada.  A água tratada 
é usada nas torres de resfriamento 
e lavadores de gases, sem contato 
direto com os produtos.

Outra iniciativa sustentável é a 
recuperação total do biogás gerado 
na estação de tratamento de efluen
tes. O biogás é utilizado na produção 
de vapor e energia, reduzindo assim 
o consumo de combustíveis fósseis.

A empresa tem também projetos 

de Responsabilidade Social que visam 
melhorar a segurança e as condições 
de trabalho dos seus funcionários e o 
bemestar das comunidades.

FOCO NO MERCADO 
BRASILEIRO

Os consumidores estão em busca 
de praticidade, uma oportunidade 
para os alimentos prontos ou semi 
prontos. Eles buscam uma dieta equi
librada que permita se manter em 
forma com vitalidade, minimizando 
o risco de doenças crônicas a longo 
prazo. Enfim, o consumidor brasileiro 
está cada vez mais exigente e procura 
alimentos saudáveis, que ajudem a 
aproveitar melhor o seu tempo, sem 
abrir mão do sabor.

Em linha com este cenário, a 
Bio Springer oferece ingredientes 
de levedura naturais que melhoram 
o sabor e as qualidades sensoriais 
dos alimentos além de permitirem a 
redução de sódio.

“O mercado de ingredientes de 
levedura apresenta um crescimento 
importante em países desenvolvidos, 
onde o consumidor valoriza alimen-
tos com ‘rótulo limpo’, sem adição 
de aditivos. Esta é uma tendência 
que começa a se fortalecer no Brasil 
e abrirá ainda mais oportunidades 
para os extratos de levedura”, afir
mou David Jousselme, Diretor Geral 
da Bio Springer para América do Sul.

Bio Springer do Brasil
www.biospringer.com.br

Natural Yeast Ingredients
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