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O MAIOR E MAIS COMPLETO EVENTO PARA 
INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS DA AMÉRICA LATINA



FiSA 2010

Na esteira do crescimento da in-
dústria de alimentos, que deve 
faturar 10% a mais em 2010 

em relação ao resultado do ano passado 
(R$ 291,6 bilhões), a 15ª edição da Food 
ingredients South America (FiSA) será 
a maior de todos os tempos. Com quase 
100% da área comercializada e com o 
dobro do tamanho em relação a 2008, 
o maior e mais completo evento para 
ingredientes alimentícios da América 
Latina acontece de 21 a 23 de setembro, 
no Expo Center Norte, em São Paulo. 

Composta por feira e congresso 

internacional, a FiSA 2010 ocupará 14 
mil m² do Pavilhão Azul do Expo Cen-
ter Norte, reunindo mais de 250 ex-
positores nacionais e internacionais, 
com destaque para a Duas Rodas 
Industrial, principal patrocinadora 
do evento. Outras grandes empresas 
também já confirmaram presença, 
como Cargill, Bunge, M.Cassab, Corn 
Products, Purac, Tate & Lyle, Geli-
ta, Fortitech, Döhler, Solae, Alibra,  
Vogler, DSM e CNI, entre outras.

“Único evento de ingredientes 
alimentícios do País, a FiSA é fun-

damental para o desenvolvimento da 
indústria de alimentos brasileira, 
uma vez que, além de garantir o 
ambiente ideal para transferência 
tecnológica, se configura como a 
melhor plataforma para lançamen-
tos, networking e estabelecimento de 
novas parcerias”, ressalta o gerente 
do evento, Cassiano Facchinetti. 

BONS NEGÓCIOS

O crescente destaque do Brasil no 
cenário econômico mundial se reflete 
e muito nos resultados da indústria 

FISA 2010 REÚNE TECNOLOGIA 
E PROCESSOS PARA A 
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
A 15ª edição do 
maior e mais 
completo evento 
de ingredientes 
alimentícios 
da América 
Latina reunirá 
os principais 
players do mercado 
com o que há de 
mais inovador 
em tecnologia de 
produtos e processos 
para a produção de 
alimentos.  
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alimentícia, que atingiu, já no final do 
ano passado, o maior percentual de 
participação no PIB (Produto Interno 
Bruto) dos últimos cinco anos: 9,3%. 
Como não poderia deixar de ser, esse 
otimismo contagia toda a cadeia de for-
necedores da indústria de alimentos. 

As empresas expositoras da FiSA 
2010 vão para o evento com “munição” 
para fazer muitos negócios. Os mais de 
250 expositores apresentarão novos in-
gredientes, aplicações e processos que 
garantirão aos profissionais da indús-
tria de alimentos e bebidas uma vasta 
oferta de soluções capazes de auxiliá-
los no alcance de metas, como reduzir 
custos, desenvolver ou aperfeiçoar  
produtos e melhorar os resultados.

CONFERÊNCIAS  
DISCUTEM TENDÊNCIAS  
E REÚNEM EXPERTS

As tendências globais no desenvol-
vimento de ingredientes funcionais, a 
melhora do sabor e da funcionalidade 
dos alimentos com alto teor de inclusão 
protéica, enriquecimento de alimentos 

FISA AWARDS 
2010

Vem aí a 15ª edição do FiSA 

Awards, o prêmio que reconhece e 

prestigia as empresas que investem 

em tecnologia e inovação, trazendo 

novos produtos e soluções para a 

indústria alimentícia. Até o dia 20 

de agosto a organização do prêmio 

terá recebido todas as inscrições de 

ingredientes e produtos alimentícios 

candidatos aos “mais inovadores” do 

biênio 2009/2010.

Depois disso, o Comitê Técnico da 

FiSA 2010, formado por profissionais 

da indústria alimentícia, associações 

e jornalistas do setor, irá se reunir 

para analisar e julgar as propostas, 

definindo os cinco finalistas em cada 

categoria. Em uma segunda reunião, 

após a apresentação dos ingredientes 

e produtos finalistas, o comitê fará 

uma votação para eleger os campeões 

que serão conhecidos no dia 21 de 

setembro, durante a festa de abertura 

da FiSA 2010. 

Na última edição, a empresa Gelita 

faturou o prêmio de “Ingrediente Alimen-

tício Mais Inovador” 2007/2008, com 

o produto RTE-ICE, enquanto a pizza 

microondável da Sadia levou o prêmio 

de “Produto Alimentício Mais Inovador” 

em 2007/2008.

com fibras e conceitos inovadores de 
bebidas para o mercado adulto. Estes 
são alguns dos assuntos que serão 
abordados nos três dias do programa de 
conferências da FiSA 2010. As palestras 
estão divididas em quatro macro-temas: 
“Redução de Custos x Inovação”, “Saú-
de Intestinal”, “Novos Ingredientes 

Naturais e Funcionais” e “Ingredientes 
Funcionais e suas Aplicações”.

O programa foi definido pelo Co-
mitê Técnico da FiSA 2010, que inclui 
especialistas de entidades do setor e 
da indústria alimentícia, entre outros 
profissionais. Na ocasião, o comitê ava-
liou quase 50 propostas de palestras 
considerando o fator inovação e grau 
de aplicação na indústria alimentícia.

O interessado em participar do even-
to como congressista, poderá adquirir 
o pacote completo dos três dias por um 
valor promocional, ou comprar cada dia 
ou meio período individualmente. Veja a 
grade, monte a sua programação e ins-
creva-se no site: www.fi-events.com.br

NOVIDADES E 
OPORTUNIDADES DE 
NEGÓCIOS PARA  
A INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

Antioxidantes, conservantes, co-
rantes, estabilizantes, emulsifican-
tes, fibras, extratos, pré-misturas, 
proteínas, vitaminas, soluções em 
fortificação de alimentos e respostas às 
demandas do mercado consumidor por 
menos sal, menos açúcar e mais saúde. 
Esses são exemplos da gama de opções 
em novos ingredientes funcionais ou 
simples, naturais ou sintéticos, novas 
aplicações, propriedades e processos 
que os profissionais visitantes poderão 
conhecer durante a FiSA 2010. 
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FiSA 2010
21 DE SETEMBRO - Manhã

Horário Coordenação Tema Palestra Palestrante País

09:00 - 09:30 AJINOMOTO REDUÇÃO DE CUSTOS X INOVAÇÃO Aplicação da Transglutaminase em Produtos Cárneos -Inovação e 
Redução de Custo Marcelo de Lima Machado BRASIL

09:35 - 10:05 KEMIN REDUÇÃO DE CUSTOS X INOVAÇÃO Sistema Líquido  de Antimicrobianos Rita Netto BRASIL

10:10 - 10:40 CARGILL REDUÇÃO DE CUSTOS X INOVAÇÃO Um nova dimensão na tecnologia de queijos análogos Claudia Garcia MÉXICO

10:40 - 11:00 Coffee Break

11:00 -11:30 HILMAR INGREDIENTS/ DOREMUS ALIMENTOS REDUÇÃO DE CUSTOS X INOVAÇÃO Aplicação Funcional de Proteína Concentrada do Soro de Leite para 
Petit Suisse Grace Harris/ Fábio Bernier USA/ 

BRASIL

11:35 - 12:05 CNI - COLLOIDES NATURELS SAÚDE INTESTINAL Efeito prebiotico e alta tolerância intestinal da goma Acácia Suzan Nessaif BRASIL

12:10 - 12:40 IFC/ MASTERSENSE SAÚDE INTESTINAL Enriquecimentos de alimentos com fibras Jit Ang USA 

12:40 - 14:00 Intervalo para almoço

21 DE SETEMBRO - Tarde

Horário Coordenação Tema Palestra Palestrante País

14:05 - 15:05 ITAL FOOD TRENDS Lançamento do Brasil Food Trends 2020 Luis Madi BRASIL

15:05 - 15:50 ITAL/SBCTA CICLO DE PALESTRAS - INDÚSTRIA DE CARNES Efeito do processo de cozimento na qualidade da carne José Ricardo Gonçalves BRASIL

15:55 - 16:10 Coffee Break

16:15 - 17:00 BUREAU DE SOLUÇÕES TÉCNICAS/ ABIAM CICLO DE PALESTRAS -INDÚSTRIA DE CARNES Necessidade e segurança no uso de aditivos em produtos cárneos Fátima D'Elia BRASIL

17:05 - 17:50 ITAL CICLO DE PALESTRAS - INDÚSTRIA DE CARNES Estratégias para o desenvolvimento de produtos cárneos com apelo 
à saúde Ana Lucia da Silva Corrêa Lemos BRASIL

17:45 - 18:15 VOGLER/ TIC GUMS, Inc. PALESTRA PATROCINADA Novos Produtos para emulsões melhoradas e de baixo custo Terry Van Winkle USA

22 DE SETEMBRO - Manhã

Horário Coordenação Tema Palestra Palestrante País

09:00 - 09:30 DSM NOVOS INGREDIENTES NATURAIS E FUNCIONAIS Tendências globais no desenvolvimento de ingredientes naturais funcionais Jorgen Quick SUÉCIA

09:35 - 10:05 CARGILL NOVOS INGREDIENTES NATURAIS E FUNCIONAIS Doce versatilidade: adoçante com foco em saudabilidade Timothy Bauer USA

10:10 - 10:40 CLARIANT/ BIENCA NOVOS INGREDIENTES NATURAIS E FUNCIONAIS
Sistema enzimático: uma solução natural para prevenir a deterioração 
por microorganismos, neutro em gosto e aroma e dispensado de 
declaração na rotulagem

Van Belleguem BÉLGICA

10:40 - 11:00 Coffee Break

11:00 -11:30 CNI - COLLOIDES NATURELS NOVOS INGREDIENTES NATURAIS E FUNCIONAIS Ingrediente original diurético e gerenciador de peso advindo da fruta do cactus Suzan Nessaif BRASIL

11:35 - 12:05 DOHLER NOVOS INGREDIENTES NATURAIS E FUNCIONAIS Conceitos Inovadores de Bebidas para o mercado adulto Jane Vieira BRASIL

12:10 - 12:40 DUAS RODAS INDUSTRIAL NOVOS INGREDIENTES NATURAIS E FUNCIONAIS Açaí, a superfruta brasileira Karina Luize da Silva Messias BRASIL

12:40 - 14:00 Intervalo para almoço

22 DE SETEMBRO - Tarde

Horário Coordenação Tema Palestra Palestrante País

14:00 - 14:30 GENERAL INGREDIENTS NOVOS INGREDIENTES NATURAIS E FUNCIONAIS Extrato de Quillaja: um inovador ingrediente natural João Marcelo M. Teles BRASIL

14:35 - 15:05 KEMIN NOVOS INGREDIENTES NATURAIS E FUNCIONAIS Uma alternativa ao rótulo limpo Rita Netto BRASIL

15:10 - 15:30 BRASEQ FiPSS - PROCESSOS PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA Isotermas de sorção e fluxo de pó: economia e segurança na produção 
de alimentos Cristina Catroviejo BRASIL

15:40 - 16:00 Coffee Break

16:00 -16:30 CLARIANT/ BENEO-ORAFTI INGREDIENTES FUNCIONAIS E SUAS APLICAÇÕES Aplicações de Prebióticos no desenvolvimento de alimentos saudáveis Monica Montani ARGENTINA

16:35 - 17:05 FORTITECH INGREDIENTES FUNCIONAIS E SUAS APLICAÇÕES Fortaleça sua linha de produtos com nutrientes para ossos e articulações Ram Chaudhari USA

17:10 - 17:40 GENERAL INGREDIENTS INGREDIENTES FUNCIONAIS E SUAS APLICAÇÕES Betaglucana - a melhor fração da aveia: concentrada para viabilizar sua 
aplicação e apelo João Marcelo M. Teles BRASIL

17:45 - 18:15 DUAS RODAS INDUSTRIAL PALESTRA PATROCINADA O desafio da saborização no novo estilo alimentar dos consumidores Iselde Kelbert BRASIL

23 DE SETEMBRO - Manhã

Horário Coordenação Tema Palestra Palestrante País

09:00 - 11:40 Fórum de Assuntos Regulatórios contará com a participação de técnicos da ANVISA e do MAPA. Programação em breve

11:45 - 12:30 EUROMONITOR Painel EUROMONITOR A definir

12:30 - 14:00 Intervalo para almoço

23 DE SETEMBRO - Tarde

Horário Coordenação Tema Palestra Palestrante País

14:00 - 14:30 GENKOR INGREDIENTES FUNCIONAIS E SUAS APLICAÇÕES Soluções Tecnológicas para aplicação de produtos funcionais Dr. Eduardo Carità BRASIL

14:35 - 15:05 TOVANI BENZAQUEN INGREDIENTES FUNCIONAIS E SUAS APLICAÇÕES Nova alternativa de extrato de própolis solúvel para utilização como 
ingrediente funcional em alimentos e bebidas Rafael Ferrarese BRASIL

15:10 - 15:40 FRIESLAND CAMPINA/KIEVIT/ MASTERSENSE INGREDIENTES FUNCIONAIS E SUAS APLICAÇÕES Gorduras saudáveis Gabe Tammiga/ Titia Okkinga HOLANDA

15:40 - 16:00 Coffee Break

16:00 -16:30 ROUSSELOT INGREDIENTES FUNCIONAIS E SUAS APLICAÇÕES Propriedade funcionais do colágeno hidrolisado Engº Fernando Blüguermann ARGENTINA

16:35 - 17:05 SOLAE INGREDIENTES FUNCIONAIS E SUAS APLICAÇÕES Melhorando sabor e funcionalidade de produtos com alto teor de 
inclusão protéica David Sabbagh EUA

17:10 - 17:40 TOVANI BENZAQUEN INGREDIENTES FUNCIONAIS E SUAS APLICAÇÕES Pepto-Pro: benefícios diferenciados desta caseína Rafael Ferrarese BRASIL

17:45 - 18:15 TATE & LYLE PALESTRA PATROCINADA Adicionar fibra e manter o sabor e textura originais -  realidade ou ficção Joni Simms EUA

IMPORTANTE: Programação sujeita a alteração. Acesse sempre o site da FiSA: www.fi-events.com.br    Todos os congressistas têm acesso gratuito às palestras patrocinadas e ao Painel da EUROMONITOR.
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ACELÉTRON

A empresa apresentará o seu site 
localizado no Rio de Janeiro que é o pri-
meiro da América Latina com controle 
microbiológico com feixe de elétrons  
(E-beam) em caráter industrial. A 
tecnologia de feixe de elétrons é di-
fundida mundialmente para redução 
microbiológica.

A Guarani possui como ativi-
dade principal a transformação da 
cana-de-açúcar em açúcar, etanol e 
energia elétrica. Entre os tipos de 
açúcar disponibilizados pela em-
presa estão o açúcar cristal especial 
moído, açúcar refinado amorfo, 
açúcar refinado granulado, açúcar 
cristal especial classificado, icing 
sugar - maltodextrina, icing sugar 
amido, açúcar glacê, líquido e líquido 
invertido, entre outros adequados 
para as mais variadas aplicações na 
indústria alimentícia. 
Visite o stand da empresa na rua J/K - 212

AGARGEL

A Agargel apresentará seus produtos 
agar-agar, carragena e alginato, hidroco-
lóides extraídos de algas marinhas que 
são utilizados como espessantes, gelifi-

cantes e estabilizantes em uma variedade 
de aplicações na indústria de alimentos.

AJINOMOTO

A Ajinomoto oferece inovação com a 
linha Activa® TG, preparações enzimá-
ticas à base de transglutaminase (TG). A 
enzima liga quimicamente as proteínas 
dos alimentos e possibilita elaborar pro-
dutos com alto valor agregado, melhorar 
a textura em embutidos e reduzir custos 
nos frigoríficos.

BRIX

A Brix Brasil, fornecedora de polpa de 
frutas e vegetais integrais e concentrados, 
apresentará as novidades: pasta de alho na-
tural e com sal, sua linha de grãos (ervilha, 
feijão branco, grão de bico, entre outros), 
conservas em calda, azeitonas e cerejas.

A Alibra apresentará a mais nova 
empresa do grupo, a Milkles Ingre-
dientes, especializada em “Queijo 
Tipo Análogo”. O produto possui as 
mesmas características físicas e sen-
soriais dos queijos, como a mussare-
la, mas com redução significativa de 
custo e que podem ser desenvolvidos 
em versões customizadas.
Visite o stand da empresa na rua D/E - 255 

Empresa especializada em  
pesquisas e desenvolvimento no 
campo da engenharia biológica, a 
Anhui BBCA Biochemical produz 
ácidos orgânicos e seus sais, ami-
dos, glutamato e amino ácidos. 
Especialista  em ácido cítrico e 
citrato de sódio. 
Visite o stand da empresa no Pavilhão da China - 773 A

Com um portfólio amplo e 
diversificado, a Bunge leva para 
a FiSa soluções em ingredien-
tes para a indústria alimentícia, 
com destaque para as gorduras 
e margarinas Low Trans Low 
Sat, farinhas integrais e óleos 
especiais, além da preocupação 
com a sustentabilidade em suas 
operações. Presente no Brasil 
desde 1905, é uma das princi-
pais empresas do agronegócio e 
uma das maiores exportadoras 
do país. 
Visite o stand da empresa na rua A/B - 310
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FiSA 2010
CARGILL

A Cargill apresentará lançamentos 
para os mercados de bakery (pães, bis-
coitos, panificáveis), confectionery (balas, 
chicles, gomas, caramelos), dairy (laticí-
nios), convenience (molhos, preparados) e 
beverage (bebidas, refrigerantes, sucos).

C. E. ROEPER 

Tradicional trading alemã focada na 
área de hidrocolóides e produtos bnat, 
como proteínas, corantes, ceras e produ-
tos para revestimentos, gomas especiais, 
produtos aromáticos naturais, etc. 

CLARIANT

A Clariant apresentará sua linha 
de produtos que proporcionam be-
nefícios à saúde digestiva, óssea e 
cardiovascular, proteção contra radi-
cais livres, controle de peso, além de 
soluções e sistemas que melhoram a 
textura e a conservação dos alimentos 
e otimizam os processos de produção.

CNI

A Colloïdes lançará o Fibregum Cle-
ar para enriquecer bebidas com fibras; 
o Equacia, texturizante que é a sinergia 
entre as fibras solúveis da acácia e as 
fibras insolúveis do trigo; e o Eficácia, 
a goma acácia altamente emulsificante. 
Já a Bioserae mostrará o Cactinea, Ne-
opuntia, Id-Alg, entre outros.

CORN PRODUCTS

Entre as novidades, a Corn Pro-
ducts destacará o edulcorante natural  
Enliten®. Pelo conjunto de seus benefí-
cios, Enliten® é ideal para uso em pra-
ticamente qualquer alimento ou bebida.  
A equipe técnica da empresa estará no 
evento para auxiliar na correta aplicação 
de todos os seus ingredientes.

COSAN

A Cosan mostrará na FiSA seus 
açúcares especiais para cada tipo de 
aplicação na indústria alimentícia, com 
destaque para o granulado e o líquido, 
considerando que a utilização do tipo 
de açúcar mais adequado à formulação 
pode melhorar a performance, o resulta-
do, reduzir tempo e custos de processo. 

CPC

Trading estabelecida desde 1971, 
é especializada em ingredientes ativos 
farmacêuticos e bioquímicos e alimen-
tícios, tendo sua matriz localizada em 
Hamburgo, Alemanha, e estruturas 
ativas na China e Índia, garantindo 
qualidade consistente através de seus 
próprios estoques e controle na Europa 
ou através de embarques diretos da ori-
gem para seus clientes. Possui profundo 
conhecimento sobre fornecimento para 
as necessidades dos seus clientes.

CRAMER

A Cramer é sinônimo de inovação e 
lançará na FISA aromas naturais espe-
cialmente desenvolvidos para aplicação 
em bebidas e confeitos. Também lança-
rá uma nova linha de aromas para sor-
vetes premium com apelo indulgente.

Bases fermentadas e não fermen-
tadas feitas de chá, malte ou suco de 
frutas com a funcionalidade de seus 
componentes naturais transformada 
em produtos inovadores, são algumas 
das novidades que a Döhler levará 
em seu portfólio para bebidas e ali-
mentos. A Döhler é mundialmente 
conhecida como fornecedora de in-
gredientes naturais para a indústria 
de bebidas, sorvetes e laticínios. 
Visite o stand da empresa na Rua C/D - 260

DOCE AROMA

A Doce Aroma demonstrará nesta 
edição da  FiSA sua nova linha de espe-
cialidades, reforçando uma das bases do 
desenvolvimento da empresa: suprir a in-
dústria alimentícia com responsabilidade. 

DOREMUS

A Doremus apresentará durante a 
FiSA seu portfólio de aditivos, aromas 
e condimentos, corantes e sua linha de 
proteínas de soja e soro de leite. A equi-
pe de P&D irá demonstrar as novidades 
em sistemas de ingredientes e produtos 

específicos desenvolvidos para a indús-
tria cárnea e de derivados lácteos.

DULCINI

A Dulcini apresentará sua linha com 
açúcar líquido - Dulci, açúcar líquido 
invertido - Gludex, e xarope de carame-
lo - Xarin. Produzidos dentro do mais 
alto padrão de qualidade, garantindo a 
opção certa de tecnologia e segurança 
para seus produtos.

Os visitantes poderão conhecer 
a plataforma How can we Health 
you? com benefícios de saúde que 
atendem às expectativas dos con-
sumidores mais exigentes. A DSM 
apresentará também o exclusivo 
Ropufa® ômega-3 em pó com alta 
concentração de DHA. Contendo 
somente triglicérides naturais, o 
novo produto apresenta proporção 
de DHA/EPA semelhante à do leite 
materno. Líder global em soluções 
para nutrição, saúde e bem-estar, a 
DSM tem trabalhado com eficiência e 
qualidade para criar soluções sob me-
dida para uma vida diária saudável.  
Visite o stand da empresa na Rua A/B - 447

A Duas Rodas vem para a Food 
Ingredients 2010 comemorando 
seus 85 anos de mercado em clima 
de conectividade com o mundo de 
sabores em alimentos. Os visitantes 
encontrarão no estande da empresa 
atendimento personalizado somado 
a soluções de sabores para alimen-
tos e bebidas dentro das mais atuais 
tendências de consumo. A empresa 
é uma das maiores produtoras de 
matérias-primas para a indústria 
de alimentos da América Latina, 
e referência internacional em seu 
ramo de atuação. 
Visite o stand da empresa na Rua E/F - 430
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EPA QUÍMICA

Cada vez mais reconhecida no setor 
alimentício, a EPA Química apresentará 
na FiSA 2010 mais uma novidade: o co-
rante caramelo - vermelho, desenvolvido 
para oferecer um excelente diferencial 
de cor em todos os produtos que neces-
sitarem da tonalidade avermelhada.

A Extractos Vegetales SA 
(EVESA) participa da FiSA com 
sua linha de extratos naturais, 
especiarias e produtos vegetais. 
A empresa apresenta também o 
Neo-hesperidina Dihydrochalcone 
(NHP-DC), um edulcorante de alta 
intensidade 1.800 vezes mais doce 
do que a sacarose, obtido a partir 
da laranja amarga; e o antioxidante 
natural Bordantix, desenvolvido 
pela empresa e obtido do alecrim 
(Rosmarinus officinalis L.), usado 
para retardar o ranço em produtos 
que contenham óleos e gorduras. 
Visite o stand da empresa na rua K - 202

A Fiberstar divulgará o uso 
do Citri-Fi para melhora da 
margem, qualidade, nutrição e 
rótulo; retendo água fortemente, 
e substituindo parcialmente óleo, 
gordura, ovos e carne, além de in-
gredientes sintéticos, como fosfa-
tos, emulsificantes, estabilizantes 
e complexos sistemas de gomas.
Visite o stand da empresa na rua D/E - 533/540

GELITA

A Gelita mostrará na FISA suas 
soluções para produtos inovadores, 
como as mais recentes criações para 
a indústria alimentícia: os produtos 
da linha Food Innovations, que traz 
maior praticidade e redução de custos 
para o mercado institucional.

GEMACON TECH

A Gemacom Tech apresenta uma 
série de novidades, com destaque 
às novas linhas Tecgem, Amidogem 
Line e a linha Clean (ingredientes 
naturais, clean label, produtos or-
gânicos, entre outros).

A empresa mostrará inova-
ção com Citri-Fi da FiberStar,  
B-Can (beta-glucana concentrada), 
Cowcium e Foamex, da Garuda,  
condimentos e especiarias, da Hela, 
Züeit Sucralose da ISI, Advasterol 
(fitoesterol), da AOM e Functional 
Mikron, Lyconat e Betanat,da 
Viatatene, PSA da Só Soja.
Visite o stand da empresa na rua D/E - 533/540

GENKOR

A Genkor apresentará novidades 
em ingredientes funcionais e tecno-
lógicos que atendem às demandas de 
saudabilidade, conveniência e bem-
estar. Destacam-se mixes diversifi-
cados de ingredientes com adição de 
produtos microencapsulados, tais como  
ômega-3, probiótico e fitosterol.

A Granotec do Brasil lançará 
uma nova tecnologia para a fabri-
cação do tradicional pão francês, 
Hotmix. Esta tecnologia é aplicada 
em pré-misturas para pão francês 
e revolucionará a produtividade, 
bem como contribuirá com a sus-
tentabilidade do planeta.
Visite o stand da empresa na rua A/B - 280

GRASSE

Para a FISA 2010 a Grasse apre-
sentará novas soluções e tendências 
aromáticas para as categorias de  
doces, lácteos, bebidas e salgados. 

GUSHEN

A Gushen lançará o produto 
GS5300A - proteína de soja isolada -  
90% que apresenta dispersão instan-
tânea, ótima estabilidade, entre outras 
propriedades, além de excelente escolha 
para aplicação em bebidas à base de soja.

GVI

A Global Vision Impex (GVI) 
apresentará na FiSA 2010 sua linha 
de especiarias naturais e gomas: ca-
nela/cássia, cravo, cardamomo, noz 
moscada, pimenta-longa, goma Damar, 
entre outras, além de óleos essenciais 
naturais, como patchouli, noz moscada, 
cravo, citronela, cananga, etc. 

HAIFA

O tripolifosfato de sódio Hi M 218 
SQD é mais um avanço tecnológico da 
Série Haifa dos fosfatos de rápida dis-
solução. Foi desenvolvido especifica-
mente para salmouras (brine) de água 
fria/gelada, sendo também indicado 
para uma variedade de aplicações den-
tro de grande escala de temperaturas. 

HORA REPRESENTAÇÕES

Atua no Brasil como representante 
comercial de empresas no exterior, 
fabricantes de matérias-primas para 
a indústria alimentícia, farmacêutica e 
de nutrição animal, atendendo usuários 
finais ou distribuidores através de im-
portação direta. Oferece extensa linha 
de produtos, entre eles corantes, es-
pessantes, aromatizantes, conservan-
tes, gomas, vitaminas, óleos resina e 
essencial, especiarias e emulsificantes. 

A Iberoquímica, que pertence 
ao grupo espanhol IF, levará para a 
FiSA novidades como as gorduras 
especiais da AAK, corantes natu-
rais, da Innova; corantes inovado-
res, da Colorquímica; e soluções 
em ingredientes, da Sensoria. 
Visite o stand da empresa na rua F/G - 350
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KEMIN

A Kemin apresentará na FiSA 
2010 a linha Fortium® de antioxi-
dantes naturais, e a linha Shield® de 
conservantes líquidos, desenvolvidos 
para prolongar a durabilidade de 
produtos de panificação e confeitaria.

LABONATHUS

A Labonathus, juntamente com a 
francesa Roquette Freres, promoverá 
a linha de fibras solúveis Nutriose®, 
com excelente solubilidade, tolerân-
cia, viscosidade e estabilidade. A 
empresa também anunciará parceria 
com a inglesa TasteTech, pioneira na 
tecnologia de encapsulação de ácidos, 
aromas e edulcorantes.

MAKENI CHEMICALS

A Makeni Chemicals, represen-
tante dos principais fabricantes mun-
diais de matérias-primas no Brasil, 
apresentará na 15ª edição da FISA as 
seguintes inovações para a indústria de 

alimentos: vitamina D, muito mais do 
que saúde dos ossos; e carotenóides, al-
ternativa viável aos corantes artificiais.

A M.Cassab apresentará suas 
novas parcerias comerciais com a 
Cognis (Alemanha) para distri-
buição do corante natural beta-
caroteno, produzido a partir de 
algas marinhas, e com a Isegen 
(África do Sul) para distribuição 
dos ácidos fumárico e málico.
Visite o stand da empresa na rua E/F - 545

MAIAN

A Maian apresentará a linha de 
produtos que distribui com exclusivi-
dade, incluindo bicarbonato de sódio, 
da Solvay; emulsificantes Oleon; 
leite em pó Ecolat; além de fosfatos, 

vitaminas, acidulantes, e conservan-
tes. Possibilidade de formulação de 
produtos com apoio técnico.

MAFCO/MAGNASWEET

A Mafco apresentará a linha de 
produtos Magnasweet®, formada por 
ingredientes multifuncionais que ofe-
recem dulçor, intensidade e prorroga-
ção, que reforçam sabores desejáveis 
e mascaram sabores indesejáveis em 
bebidas, alimentos e outros produtos.

MANTROSE-HAEUSER

A Mantrose-Haeuser apresen-
tará a linha de revestimentos co-
mestíveis especiais e vernizes para 
confeitaria e alimentos, perfeitos 
para gomas, chocolate e doces com 
confeitos de açúcar duros ou macios. 

MASTERSENSE

A MasterSense anuncia parceria ex-
clusiva para a operação da Kievit, com a 
linha de bases aerantes DMV. Para a Fisa, 
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A JK Sucralose Inc. (também 
conhecida como “JK”), é uma das 
maiores fabricantes de sucralose 
da China e a segunda maior do 
mundo. Localizada na cidade de 
Yancheng, na província de Jiangsu, 
possui departamento de marke-
ting e vendas sediado em Pequim, 
bem como escritórios de vendas 
nos Estados Unidos, Europa, 
Japão e Índia, tendo negócios es- 
palhados por todo o mundo.

A empresa concluiu recen-
temente a segunda fase de seu 
projeto de expansão da capaci-
dade de 300 toneladas e está lan-
çando a terceira fase da expan-
são, de 1.000 toneladas. Atual- 
mente, a capacidade de produção da 
JK Sucralose chega a 500 toneladas. 
Com a realização dos projetos de 

expansão, a capacidade de produção 
da empresa atingirá 1.500 toneladas, 
em 2013, e 4.000 toneladas, em 2018.

Para fornecer mundialmente  
adoçantes seguros e saudáveis aos 
consumidores, a JK considera a se-
gunda e a terceira fases do projeto de 
expansão como ponto de partida para 
ampliar ainda mais a sua contribuição 
no desenvolvimento de tecnologias e 
reforçar a expansão no mercado para 
a construção de um mundo de doçura.

A sucralose é a mais nova gera-
ção de adoçantes. Obtida a partir 
da sacarose, apresenta doçura 600 
vezes maior do que a sacarose, sen-
do considerada como o edulcorante 
preferido de várias empresas para 
melhorar e desenvolver novas for-
mulações de produtos. Atualmente, o 
mercado mundial de adoçantes de alta 
intensidade é de aproximadamente  
US$ 1,3 bilhão, sendo que a sucralose 
detém 25% do consumo total, com 
tendência de rápido crescimento.

Atualmente, a JK fornece sucralo-

se para várias indústrias no mundo, 
atendendo os segmentos alimentí-
cio e de suplementos alimentares, 
bebidas, produtos farmacêuticos, 
produtos para saúde, etc. A fim de 
atender a demanda desse mercado, 
que está em rápido crescimento, 
a JK tem projetos de investir  
US$ 180 milhões na construção do  
“Parque Industrial JK Adoçantes”, 
em Jiangsu Yancheng, que terá 
uma área de mais de 300.000 m2 e 
atingirá uma capacidade de 4.000 
toneladas.

A JK possui os certificados 
GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14001 
e ISO 18000, e seus produtos tam-
bém são certificados pela Kosher 
e Halal. A JK Sweet Sucralose 
cumpre integralmente a norma 
padrão nacional e internacional, 
e foi aprovada como fornecedor 
qualificado por muitas empresas 
multinacionais de produtos ali-
mentícios.
Visite o stand da empresa na rua K - 399



apresentará inovações voltadas para a 
saudabilidade também com tecnologias 
de suas outras parcerias:Agropalma, 
Danisco, IFC, Niutang e Worlée. 

MURTA ESPECIALIDADES

Verificando as necessidades e tendên-
cias de mercado, a Murta apresentará na 
FiSA um CMC de “rápida dispersão” que 
favorece o aumento da produtividade. 
Derivado da celulose, o produto apresenta 
uma ampla gama de funções e proprieda-
des e possibilita um grande número de 
aplicações na indústria alimentícia.

A MicroThermics é uma em-
presa pioneira em sistemas de 
processamento térmico de pe-
quena escala e customizados. 
Tecnologia de processamento 
UHT/HTST com inúmeros be-
nefícios. Seus equipamentos e 
sistemas miniaturizados per-
mitem amostras qualitativas de 
produção de leite, leite de soja, 
sucos, pudins e muito mais, em 
laboratórios. É especializada na 
ampliação/redução de processos 
de cozimento asséptico, pasteu-
rização, envasamento a quente e 
continuo, oferecendo sistemas de 
aquecimento indireto, por injeção 
de vapor, resfriamento a vácuo, 
aquecimento por microondas, 
homogeneização em linha, enchi-
mento ultra-limpo, controlador 
lógico programável e muitos mais.
Visite o stand da empresa na rua M - 800

NATUREX

A Naturex adquiriu a divisão de in-
gredientes da Natraceutical, que lhe 
permitiu aumentar seu portfólio com a 
adição de frutas e vegetais em pó, pec-
tinas, levedura inativa seca e o Talin ® 
(taumatina), um ingrediente multi-
funcional que realça sabor e mascara 
dulçor e amargor. 

A North China Pharmaceuti-
cal Group Corp (NCPC) é líder 
no setor farmacêutico na China, 
sendo um dos principais produ-
tores mundiais de antibióticos. A 
NCPC produz atualmente mais 
de 430 tipos de antibióticos, anti-
bióticos semi-sintéticos, produtos 
farmacêuticos intermédios, vita-
minas, produtos de biotecnologia, 
veterinária e nutracêuticos, a 
granel e acabados. 
Visite o stand da empresa no Pavilhão da China - 750 

NUTRI.COM
Como distribuidora de maté-

rias-primas, blends de altíssima 
qualidade e sempre atenta às ne-
cessidades e inovações do mercado 
alimentício, a Nutri.com participa 
de mais uma edição deste evento, 
que reúne lideranças globais para 
discutir o futuro da produção de 
alimentos e oferece excelentes 
oportunidades de negócios.

PLANT LIPIDS

A Plant Lipids está, seguramen-
te, entre os três maiores fabricantes 
de óleos resina e essencial de espe-
ciarias localizado no Sul da Índia. 
Oferece ampla gama de produtos, 
incluindo spray dried, pó ou ato-
mizado para emprego na indústria 
alimentícia, além de especiarias. 

PROBIÓTICA

Após 23 anos de experiência e 
tradição na produção de suplemen-
tos alimentares com processos de 
alta tecnologia e matérias- primas 
importadas, a Probiótica está inau-
gurando sua divisão de ingredientes, 
a Probiótica Ingredients Division.

PROJLAB

A ProjLab apresentará as ca-
pelas com sistema interno de 
lavagem de gases, patenteadas e 

certificadas, que seguem as nor-
mas internacionais e oferecem aos 
laboratórios a possibilidade de um 
ambiente seguro e moderno.

PROVA

Uma das mais  tradicionais 
empresas do setor de produção de 
extratos naturais de baunilha, ca-
cau, café (tostados e caramelizados) 
e substitutos de vanilina. Fabrica 
também extensa gama de extratos 
naturais para emprego nas áreas 
de laticínios, chocolates, sorvetes, 
biscoitos, panificação e confeitos.

PURAC

A empresa apresenta o Purac®  
Arome NA4, aroma natural de 
reação capaz de reduzir até 40% 
de sal sem perder o sabor; Purac® 
Xtend AX37, solução natural para 
o controle de Allicylobacillus em 
bebidas; Purac® Fit plus, ácido 
láctico para bebidas que diminui 
o sabor residual de edulcorantes.

QUÍMICA ANASTÁCIO

A Química Anastácio marcará 
presença no setor de insumos para 
alimentos, estreando na FiSA 2010 
com a apresentação de sua nova 
linha de corantes artificiais, entre 
outros ingredientes. 

ROHA DYECHEM

Estabelecida há mais de 30 anos, 
a Roha é fabricante de corantes 
sintéticos e naturais alimentícios, 
cosméticos e farmacêuticos, pos-
suindo a mais moderna planta com a 
maior capacidade produtiva mundial 
localizada na Índia, além de possuir 
unidades suplementares nos Esta-
dos Unidos, Espanha e Ásia, com 
certificações de qualidade comple-
tas que asseguram seus produtos.  

ROUSSELOT

A empresa apresentará novas 
aplicações do Peptan, como a nova 
goma de mascar da beleza, já que a 
ingestão de colágeno melhora a saúde 
da pele; bolos, seguindo tendência 
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saudável, sendo reduzido em gor-
dura, açúcar e calorias; e barras de 
proteínas, com a melhor combinação 
de aminoácidos essenciais.

A Scelta apresentará um con-
centrado de cogumelos que é um 
potencial substituto do glutamato 
monossódico. A empresa aumen-
tou seu leque de produtos com 
aromatizantes de cogumelo em pó 
ou líquido, todos com a função de 
realçar o sabor natural de qual-
quer prato e diminuir o uso de sal.
Visite o stand da empresa na rua B - 515

SENSIENT

A Sensient Technologies lançará 
na FiSA 2010 produtos naturais inova-
dores com conceitos de saúde e bem-
estar: Sensient Natural Extracts™, 
originários de sementes e frutas; a 
linha Smoothenol®, tecnologia para 
minimizar notas indesejáveis; e a 
exclusiva linha Fusion™, corantes 
naturais de alta performance. 

SGS GRUPO

A SGS traz para Fisa 2010 os 
novos membros da família dos mono-
glicerídeos destilados e datem, que 
serão incorporados à já tradicional 
linha de produtos. E para reforçar sua 
presença no mercado de food ingre-
dients apresentará sua nova linha de 
compounds para pães e bolos.

SPECIALTY ENZYMES 

A Specialty Enzymes mostrará 
o lado ecologicamente correto de 
sua linha de enzimas nutricionais e 
industriais, que podem ser soluções 
biológicas na saúde humana e animal, 
mas também agir como catalisadores 
ambientalmente responsáveis de pro-
dutos industriais.

SOLAE

O destaque da Solae será a apre-
sentação do Supro® XF, uma linha 

de proteínas isoladas de soja de alta 
tecnologia, que confere excelente 
sabor e funcionalidade a bebidas 
prontas e em pó de alto teor protéico, 
nos segmentos de nutrição esportiva, 
nutrição clínica e controle de peso.

Com forte presença no mer-
cado brasileiro de ingredientes 
alimentícios, a Sweetmix conta 
com uma linha completa de edul-
corantes (neotame, acessulfame-k, 
aspartame, sacarina, ciclamato, 
stevia e sucralose), podendo pro-
duzir blends de acordo com a 
necessidade de cada cliente. 
Visite o stand da empresa na rua E/F - 680

A Tate & Lyle apresentará 
sua linha especial de fibras so-
lúveis Promitor™, com o desafio 
de não modificar o sabor ou a 
textura dos alimentos. O por-
tfólio inclui ainda, a sucralose 
Splenda®, a polidextrose STA-
Lite®, Tate & Lyle Fairtrade 
Sugar e Lyle’s Golden Syrup, 
Bio-PDO™, Ethylex®, amidos 
para papel STA-Lock®, além 
de ingredientes essenciais, como 
frutose, açúcar, ácido cítrico e 
amidos modificados e básicos.
Visite o stand da empresa na rua F/G - 245

TOVANI BENZAQUEN

A empresa mostrará sua espe-
cialidade como centro de soluções no 
desenvolvimento de alimentos e bebi-
das, com a apresentação de sua vasta 
linha de ingredientes, como colágeno 
hidrolisado, gelatinas especiais; subs-
titutos de sal e realçadores de sabor; 
fitosterol; ômega3; extrato de própolis 
solúvel e muitos outros. 

TRADAL BRAZIL

A Tradal Brazil trará como novi-
dade principal para a FISA 2010 sua 
nova linha de grãos, ervas, especiarias 
e vegetais desidratados, destacando 
novas tendências, formulações e apli-
cações diferenciadas para panificação, 
massas, molhos, temperos e conservas.

A Treatt especializou-se na 
manufatura e fornecimento de 
matérias-primas para a indústria 
de fragrâncias e aromas utilizados 
na fabricação de bebidas, alimen-
tos, sabonetes, perfumes, cosmé-
ticos, farmacêuticos, etc. A Treatt 
também disponibiliza em sua linha 
raros e exóticos óleos essenciais, 
especialidades químicas, químicos 
aromáticos e muitos outros produ-
tos dos mais variados países. 
Visite o stand da empresa na rua M - 805

A Vogler Ingredients comemo-
ra 20 anos na FiSA, com destaque 
para sua linha Vogler Systems 
e Flavors, e suas parcerias com 
importantes empresas, como a 
Tate & Lyle; Gelymar; Syral; Fuji; 
Deosen; Kimica; Allied; Eastman; 
Niutang; Erbslöh; Arla Foods; Tic 
Gums, Vitiva e Silva Team.
Visite o stand da empresa na rua E/F - 250

ZHONG HUA FANG DA

Pertencente ao grupo de Taiwan 
San Fu, a empresa, que é fabricante 
de ciclamato, apresentará na FiSA sua 
solução completa para a combinação 
do edulcorante com outros produtos 
similares, como acessulfame-k, aspar-
tame, sacarina e sucralose.
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A Bunge Brasil

Soluções em Ingredientes

Sustentabilidade

A Bunge Brasil mantém investimentos expressivos em 
todos os seus setores de atuação e vem contribuindo 
de maneira substancial para o saldo positivo da 
balança comercial e para as divisas da economia 
nacional. Presente no Brasil desde 1905 é uma das 
principais empresas do agronegócio e uma das 
maiores exportadoras do País. Atua nos setores de 
fertilizantes, agronegócio, alimentos, ingredientes, 
açúcar e bioenergia.  Está em 16 estados de todas as 
regiões brasileiras, e possui hoje mais de 17 mil 
colaboradores e centenas de unidades, entre indús-
trias, centros de distribuição, silos e instalações 
portuárias.

A Bunge mensura todas as suas práticas de desenvolvimento sustentável e realiza todos os anos uma prestação 
pública de suas atividades pelo padrão GRI-G3 (o mais aceito e respeitado internacionalmente) onde se qualifica como 
a única empresa do setor de agronegócio e alimentos no mundo no nível mais elevado de classificação, o A+.
 
O compromisso mundial da Bunge é com a melhoria contínua da gestão sustentável em todos os níveis, negócios e 
locais da empresa. Sua atuação é apoiada por uma plataforma, que associa práticas de relacionamento com seus 
diversos públicos à criação de valor aos negócios da empresa. A plataforma é amparada por quatro pilares: agricultura 
sustentável, efeitos climáticos, dietas saudáveis e disposição de resíduos.

Com mais de 200 itens entre Farinhas, Gorduras Vegetais, Margarinas, Óleos e derivados, a Bunge proporciona para a 
Indústria de Alimentos um portfólio completo de ingredientes e serviços que facilitam as negociações e otimizam a 
performance dos produtos finais dos seus parceiros.

Na linha de produtos Low Trans Low Sat, destacam-se as 
Margarinas e Gorduras LTS que conferem a mesma quali-
dade, com níveis de Gorduras Saturadas e Trans reduzidos, 
alinhando os produtos finais às novas diretrizes e tendên-
cias de saudabilidade.

Saiba mais:   www.bunge.com.br    ou    0800-7027105

Visite o  stand da  empresa na  Rua A/B - 310
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“We bring ideas to life”. Este é o compromisso 
do Grupo Döhler, dando suporte aos seus clientes 
no desenvolvimento de novos produtos, do concei-
to a realização. Por isso, todo dia, milhões de pes-
soas mundialmente consomem alimentos e bebidas 
contendo ingredientes Döhler.

Produtos 100% naturais, bases fermentadas e 
não fermentadas feitas de chá, malte e suco de fru-
tas, sistemas de dulçor natural MultiSweet Plus® 
e produtos funcionais são algumas das novidades 
que a empresa apresentará na 15ª edição da FiSA. 

A Döhler América Latina faz parte do Grupo Döhler Internacional que está completando 172 anos 
de história e tem sua matriz na Alemanha. A empresa é mundialmente conhecida como fornecedora de 
ingredientes naturais para a indústria de bebidas, sorvetes e laticínios. Possui 18 centros internacionais 
de desenvolvimento e produção na Europa, Ásia, Oriente Médio, América Latina e Estados Unidos, 
além dos 50 centros de vendas que atuam em 130 países. 

A proximidade com os clientes fez com que a empresa fortalecesse suas atividades para atender todo o 
mercado da América do Sul com soluções integradas para empresas que procuram por expansão de seus 
negócios, maior lucratividade e otimização do processo produtivo de uma maneira simples e conveniente.

Em 2008, o Grupo Döhler concluiu um investimento sustentável e inaugurou as novas instalações 
em Limeira, uma moderna unidade de produção, desenvolvimento e aplicação 
de ingredientes, emulsões e bases usando soluções tecnológicas de última ge-
ração. Além disso, a Döhler criou o Centro Global de Especialidades em Citrus, 
para produção e desenvolvimento de aromas e frações cítricas, ingredientes estes 
que são primordiais para o desenvolvimento de produtos para a indústria de 
bebidas e alimentos.

As competências do Grupo englobam ainda monitoramento das tendên-
cias de mercado, gerenciamento de matérias-primas, orientação em assuntos 
de qualidade, legislação, ciência sensorial, tecnologia de envase e embala-
gem, e desenvolvimento e aplicação de bases e aromas. 

A equipe Döhler estará à disposição de seus clientes e visitantes no stand 260. 

  Leading in Integrated 
       Food & Beverage Solutions
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DISCOVER HOW
We can health your business

Líder global em soluções para nutrição, saúde e bem-estar, a DSM tem trabalha-
do com eficiência e qualidade para criar soluções sob medida para uma vida di-
ária saudável.  Grupo holandês com faturamento estimado em 9 bilhões anuais 
de euros, presente em mais de 49 países. A DSM investe continuamente em 
pesquisa, desenvolvimento e aplicação de serviços e ingredientes inovadores e 
saudáveis, contribuindo com soluções sob medida para os consumidores, base-
adas em Benefícios de Saúde, auxiliando a indústria de alimentos, suplementos 
e bebidas com propostas de forte apelo para que cheguem com produtos mais 
rápido e de forma sustentável ao mercado. Venha conhecer a plataforma How 
can we Health you? com os Benefícios de Saúde que atendem às expectativas 
dos consumidores mais exigentes.

DSM ajuda você a chegar mais rápido ao mercado com soluções inovadoras e 
atraentes que funcionam.

Com nossa extensa experiência científica e técnica, juntamente com o nosso 
amplo catálogo de ingredientes nutricionais e a nossa marca de pré-mistura 
Quali®-Blends, entregamos soluções nutricionais completas. Quali®--Blends, 
engloba os mais variados ingredientes desde vitaminas, minerais, carotenóides, 
ômega, nucleotídeos e aminoácidos até os mais recentes desenvolvimentos em 
ingredientes funcionais. DSM Produtos Nutricionais é o único fabricante de pré-
misturas integrado verticalmente.

Nosso Quali®-Blends oferece a combinação de nutrientes para ajudar o seu 
negócio crescer.

A DSM Produtos Nutricionais também lança dois produtos de destaque nutricio-
nal e de tecnologia:
•	ROPUFA® '15' N-3 HIGH DHA Powder S/SD – o primeiro ômega 3 em pó 

produzido com somente 6 ingredientes e composto por triglicérides naturais. 
Com um balanceamento em sua composição, a proporção de DHA/EPA é 
semelhante ao do leite materno.

•	Beta caroteno sem cor- β-Carotene 15% LCS, ingrediente único com principal 
função de ser pró-Vitamina A sem impacto de cor. Ideal para aplicar em be-
bidas em pó, barras de cereais, produtos lácteos, substituidores de refeição 
entre outras aplicações.

Para fazer o download das brochuras de Benefícios de Saúde visite o nosso 
site: www.qualityforlife.com/human-nutrition/health-benefits

Visite nosso stand na Fi South America
Stand 447        21 – 23 Setembro 2010

DSM ajuda você a chegar mais rápido ao mercado com
soluções inovadoras e atraentes que funcionam.

Líder  na  produção  de  ingredientes  nutricionais,  a  DSM  tem  englobado
diversos recursos para proporcionar soluções nutricionais que funcionam no
momento que você precisa, da maneira que você quer para conquistar as
exigências específicas dos consumidores.

Desde “Nutrindo a sua beleza” até “Fortalecendo os seus
ossos”, a DSM satisfaz as preocupações dos consumidores
com a saúde.

Com nossa extensa experiência científica e técnica, juntamente com o nosso
amplo catálogo de ingredientes nutricionais e a nossa marca de pré-mistura
Quali®-Blends, entregamos soluções nutricionais que satisfazem as
necessidades dos consumidores. Quali®-Blends, engloba os mais variados
ingredientes desde vitaminas, minerais, carotenóides, ômega, nucleotídeos e
aminoácidos até os mais recentes desenvolvimentos em ingredientes
funcionais.

Nosso Quali®-Blends oferece a combinação de nutrientes
para ajudar o seu negócio crescer.

DSM Produtos Nutricionais, o único fabricante de pré-misturas integrado
verticalmente, pesquisa e desenvolve ingredientes nutricionais para atender às
suas necessidades específicas. Através de oito plantas de misturas no mundo,
produzimos fórmulas sob medida com os mais altos padrões de qualidade. Nós
trazemos os Benefícios de Saúde que atendem às expectativas dos
consumidores mais exigentes.
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SOLUÇÕES DE SAÚDE DA DSM
NÓS PODEMOS AJUDÁ-LO A CHEGAR MAIS RÁPIDO AO MERCADO

valor às combinações de nutrientes.
Nosso Quali®-Blends pode oferecer o
equilíbrio certo de componentes feitos sob
medida para seu produto. Combinamos
nosso amplo conhecimento técnico e
científico, além de qualidade assegurada
para a sua tranqüilidade. A DSM pode
ajudá-lo a alcançar o mercado com
rapidez, através de soluções atraentes
que funcionam.

Em todas as partes do mundo, os
consumidores estão preocupados em
ter uma vida mais saudável. Com um
amplo portfólio de nutrientes inovadores
e de alta qualidade, somado às nossas
pesquisas com consumidor, seus
produtos poderão alcançar as metas
de saúde e bem estar que o mercado
exige. Com uma rede global de
fábricas de pré-mistura, agregamos

Para mais informações,
por favor, visite ou contate:
www.dsmnutritionalproducts.com
america-latina.dnp@dsm.com 

Flexione suas articulações

Defina seu corpo

Fortaleça seus ossos

Essencial para mulheres

Nutra sua beleza

Desafie sua idade

Aumente sua imunidade

Essencial para a vida

Melhore sua mente

Aprimore sua visão

Cuide do seu coração

Melhore seu desempenho



CONECTIVIDADE
NO NOVO ESTILO ALIMENTAR

A Duas Rodas traduz em ingredientes e sabores as 
principais necessidades do consumidor.

múltiplas
 fontes 

de energia

conveniência 
e praticidade

sabor e 
sofisticação naturalmente

saudáveis

Naturalmente saudáveis: na busca de atender os 

segmentos voltados à alimentação com balanceamento 

diferenciado, a Duas Rodas traz conceitos de vitamina C 

natural de acerola, antioxidante de açaí e outros extratos 

naturais.

Múltiplas fontes de energia: os movimentos apontam 

um maior espaço dos produtos para o consumo a que 

possam aportar energia extra ao consumidor. Além dos 

tradicionais produtos com essa finalidade no mercado e 

que continuam crescendo, surgem oportunidades para 

inserção de extratos naturais como o guaraná, fonte 

natural de cafeína.

Conveniência e praticidade: formas, texturas, 

diversidade e novas opções para cada estilo de 

consumidor.

Sabor e sofisticação: até os sabores mais 

tradicionais se sofisticam. A cultura gastronômica 

dentro da diversidade mundial permeia-se cada 

vez mais rapidamente. Isso abre um precedente 

para inovação em sabor, inclusive para produtos 

industrializados.

www.duasrodas.com

Conheça o que há de novo em aromas e soluções para 

atender os principais movimentos desse mercado.

Visite nosso estande na Food Ingredients South America e 

conheça as novidades.
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A Granotec está presente na 
evolução dos hábitos dos consumidores 
brasileiros desde 1991. Repercutimos e 
antecipamos os desejos do consumidor 
e impulsionamos a modernização do 
mercado de trigo no Brasil, com um 
modelo inovador de atuação: o aporte 
de novas tecnologias que desvendam 
os segredos do trigo e os revelam 
aos seus fabricantes. Desta Maneira, 
surge a Granolab, empresa do mesmo 
grupo que de dedica a trabalhar com 
serviços, equipamentos e recentemente 
também levando novas tecnologias 
para as Indústrias de Laticínios.

Somos hábeis em gerar novas 
tecnologias e oferecer ao mercado 
respostas rápidas, inteligentes e 
eficientes.

Isso significa transformar o futuro 
em presente, é antecipar o futuro.

Nossa estrutura é montada 
dentro dos seguintes conceitos:
•	Laboratórios credenciados pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento para classificação da 
farinha de trigo e do trigo por classe.

•	Equipe Comercial experiente em 
aplicação e formulação de produtos.

•	Departamento de Inovação e 
Tecnologia para pesquisas para o 
desenvolvimento de novos produtos.

•	Venda e instalação de equipamentos 
analíticos de empresas líderes 
mundiais. 

•	Serviços de análises laboratoriais em 
todos os níveis da reologia da cadeia 
do trigo.

•	Planta piloto e laboratório próprio 
para desenvolvimento de produtos, 
controle e garantia de qualidade dos 
ingredientes e serviços ofertados.

•	Matérias-primas com garantia 
de procedência, constância no 
fornecimento e alto padrão de 
qualidade.

Nossos diferenciais...
•	Departamento de Assistência 

Técnica de Produtos para dar 
suporte aos clientes com agilidade e 
assertividade.

•	Mixes exclusivos, desenvolvimento 
taylor made para nossos clientes com 
total sigilo e discrição

•	Parcerias internacionais para o 
fornecimento da mais completa linha 
de ingredientes do mercado.

•	Treinamentos e workshops,  
in company.

•	Assistência técnica e manutenção de 
equipamentos autorizada.

O futuro é nossa matéria-prima.

A Granotec lança uma nova 
tecnologia para pré-misturas de 
pão francês. Esta nova tecnologia 
reduz o tempo de cocção do Pão 
Francês, reduz a perda desnecessária 
de peso, aumenta a produtividade 
das padarias e ainda contribui com 
a Sustentabilidade do Planeta. A 
Granolab traz também novidades na 
linha de equipamentos analíticos. Faça-
nos uma visita e venha conhecer estas 
novidades.

Visite o  stand da  empresa na  Rua A/B - 280
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Principais Produtos
•	Edulcorantes (Aspartame, 

Acessulfame-K, Sacarina Sódica, 
Ciclamato de Sódio, Sucralose e 
Sorbitol)

•	Premixes de Vitaminas e Minerais
•	Vitamina C (Ácido Ascórbico), Ácido 

Eritórbico e Eritorbato de Sódio
•	Premix de Ferro e Ácido Fólico para 

Enriquecimento de Farinhas de 
Trigo e Milho

•	Energéticos (Glucoronolactona, 
Taurina, Cafeína e Inositol)

•	Acidulantes (Ácido Cítrico, Ácido 
Tartárico, Ácido Fosfórico, Ácido 
Málico e Ácido Fumárico)

•	Conservantes (Benzoato de Sódio, 
Sorbato de Potássio, Ácido Sórbico e 
Propionato de Cálcio)

•	Emulsificantes (Polissorbato 80)
•	Estabilizantes (Citrato de Sódio)
•	Umectantes (Propileno Glicol)
•	Fermentos Químicos (Bicarbonato 

de Sódio e Bicarbonato de Amônio)
•	Corante Natural Beta-Caroteno

A Empresa
Como parte de um mercado que não tem fronteiras, a M.Cassab participa das cadeias mundiais de 

suprimentos, produção e distribuição e busca dar a sua contribuição no desenvolvimento de processos e 
produtos que permitam produzir mais e melhor, de uma forma mais saudável, segura e responsável. 

Nos seus 82 anos de existência, a M.Cassab sempre fez da inovação a sua principal ferramenta e assim 
diversificou o seu campo de atuação, importando, produzindo e distribuindo produtos. Hoje em dia, a 
inovação está presente em seus vários segmentos de trabalho.
A companhia é formada atualmente pelas seguintes unidades de negócios: Química Fina, Química 
Industrial, Laboratório, Tecnologia Animal, Brinquedos, Utilidades Domésticas, Utensílios Profissionais, 
Eletrodomésticos, Varejo Spicy e Investimentos Imobiliários. 
A Unidade de Negócios Química Fina conta com as áreas de Nutrição e Ingredientes, Higiene 
Pessoal e Cosméticos, Cuidados e Higiene do Lar e Mercado Farmacêutico

Divisão de Nutrição e Ingredientes
A Divisão de Nutrição e Ingredientes da 

M.Cassab atende a todos os segmentos das 
indústrias de alimentos e bebidas do país.

Além do desenvolvimento, fabricação e 
distribuição de premixes de vitaminas, minerais e 
ingredientes para bebidas energéticas, a empresa 
distribui uma linha completa de aditivos, como 
Edulcorantes, Acidulantes, Conservantes, entre 
outros itens (ver quadro ao lado).

Assistência Técnica
Para manter a qualidade e proporcionar aos 

seus parceiros toda a assistência necessária, 
uma equipe técnica-comercial extremamente 
capacitada auxilia os clientes na formulação das 
melhores soluções para as indústrias de alimentos 
e bebidas. 

Além disso, a empresa conta com as 
certificações PRODIR para matriz e filiais e um 
Laboratório de Análises Químicas, Microbiológicas 
e Ambientais altamente qualificado e com 
certificação ISO 9001:2000.

FiSA 2010
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Com forte presença no mercado brasileiro de 
ingredientes alimentícios desde 1994, a Sweetmix 
se destaca por sua versatilidade em fornecer 
soluções específicas a seus clientes.

No ano de 2007, organizou-se em cinco 
divisões:  Nutrição Humana, Farmacêutica, 
Nutrição e Saúde Animal, Química Industrial e 
Cosmética.

A empresa conta com um corpo técnico-
comercial de alto nível, capaz de propor soluções 
para as mais diversas demandas do mercado. 

Desde o início, focada na sinergia que alguns 
ingredientes oferecem, vem produzindo misturas 
específicas para atender as necessidades de 
cada cliente, proporcionando maior eficiência 
na aplicação e padronização na qualidade dos 
produtos finais. 

Neste ano, a Sweetmix obteve a certificação 
na Gestão de Qualidade ISO9001/2008 pela 
empresa TUV Rheinland. A criteriosa seleção 
dos fabricantes de matérias-primas, bem como 
a rastreabilidade em todo o processo, garantem 
a qualidade dos produtos comercializados pela 
empresa. 

Recentemente, a Sweetmix ampliou sua 
capacidade de estocagem, contando com 
laboratórios de aplicação e áreas para a produção 
de blends de edulcorantes e energéticos.

A Sweetmix conta com a linha completa de 
edulcorantes (neotame, acessulfame-k, aspartame, 
sacarina, ciclamato, stevia e sucralose), podendo 
produzir blends de acordo com a necessidade de 
cada cliente.

Este mercado vive em constante mudança 
e, com a nova legislação que vigorará, seguindo 
a tendência da redução de sódio nos alimentos, 
temos a melhor solução quando se fala em melhoria 
sensorial, com o benefício de manter os custos ou 
até mesmo diminuí-los.

O neotame, mais novo edulcorante, aprovado 
em maio de 2008, é a melhor opção neste aspecto. 
Este edulcorante, amplamente vendido ao redor 
do mundo, chega ao Brasil como a melhor opção 
para melhoria sensorial, realce de aromas, 
arredondamento de acidez, entre outros.

Energéticos - bebida não alcoólica- à base 
de Taurina, D-Glucoronolactona, Inositol, Cafeína 
e Vitaminas do Complexo B, têm a função de 
estimular o metabolismo, oferecendo mais 
energia ao indivíduo para o desempenho de 
atividades diárias, como estudar, praticar esportes, 
trabalhar e para o lazer.  

O mercado de Bebidas Energéticas registra 

rápido crescimento nos últimos anos, devido ao 
grande número de lançamentos, e à presença 
de novas empresas no segmento. Importadores, 
Distribuidores, Cervejarias, Fabricantes de 
Refrigerantes e de Bebidas Quentes vêm obtend
o excelentes resultados com bebidas tipo Energy 
Drink.

Hoje, os mais variados sabores, embalagens e 
marcas levam os Energéticos a todas às regiões do 
Brasil, atingindo um grande público, de ampla faixa 
etária e de poder aquisitivo variado.

A t u a n d o  n o  m e r c a d o  d e  B e b i d a s 
Energéticas desde a chegada das primeiras marcas 
internacionais no Brasil, a Sweetmix oferece sólido 
suporte técnico e completa linha de Premixes, 
Ingredientes e Aromas  para o desenvolvimento do 
seu Energético. Seja sua marca regional, nacional 
ou global, conte com a Sweetmix para lançar o 
Energético de sua empresa.

A Sweetmix, através de parceria estratégica 
com a empresa líder mundial em aromas Givaudan, 
tornou-se o distribuidor para as regiões dos três 
estados do Sul do Brasil, região centro-oeste 
(GO, MT e MS), além do estado de São Paulo. 
Esta associação consolida de forma sinérgica 
o fornecimento de soluções em aromas de alta 
tecnologia com as áreas de ingredientes para 
nutrição humana, animal e industria farmacêutica. 

O serviço ampliado oferecido se transforma em 
geração de valor para ambos, Sweetmix e clientes. 
A amplitude do conhecimento de mercado alinha-
se ao foco do cliente, ou seja, não perguntar ao 
cliente o que ele quer desenvolver, mas buscar por 
ele no consumidor ou grupos aos quais o produto 
final é direcionado. O conhecimento do mercado 
é um desafio maior do que qualquer outro.  Este 
se torna o diferencial competitivo do fornecedor 
de aroma.

A Sweetmix se diferencia de uma simples 
distribuidora pela busca da diferenciação de 
forma sustentada. Ao colocar à disposição de 
seus clientes a expertise em diversas áreas, 
também se torna provedora de soluções para 
o desenvolvimento de um produto ou grupo de 
produtos. Estas soluções permitem o atendimento 
das expectativas do consumidor final.  

Por entendermos em amplo escopo que o 
consumidor atual é mais e mais exigente, tornamos 
nossos clientes mais preparados para o mercado, 
bem mais competitivo pela quantidade e qualidade 
de concorrentes. Portanto, quem oferece no 
momento de consumo não apenas o ato de provar 
um aroma, mas uma experiência que surpreende, 

irá se diferenciar. Em bebidas, a contribuição do 
aroma para o “sabor” ou “experiência” é maior 
do que outros componentes. Permeia inclusive a 
comunicação do produto.

Sabemos que a dimensão de “pequeno” ou 
“grande” no mercado não é mais física. Estende-
se ao intangível. A forma como o consumidor 
percebe o produto, a marca, a empresa, vai além do 
tamanho. Ser parceirada Givaudan apenas enfatiza 
nosso compromisso com a ética, meio ambiente e, 
principalmente, o respeito ao consumidor. 

O f e r e c e r  o  p r o d u t o  a m p l i a d o 
(ética+serviço+produto+preço, nesta ordem) é 
nossa missão, Contudo, este não é o desafio. Saber 
que pode ser oferecido, nossos concorrentes 
também sabem. Mas fazemos melhor: ser 
percebido tanto pelo cliente como pelo consumidor 
final. Acima de tudo, saber colocar isto a serviço e 
ganho de nossos clientes através da sensação de 
sabores e aromas.

Buscamos a inovação pela reinvenção de 
conceitos. Saudabilidade, cuidados com corpo 
e outros fatores ligados à vida e ao “sentir” 
suplantam a indulgência e o prazer a qualquer 
custo. Este ambiente direciona o desenvolvimento 
dos aromas em direção à busca da identidade do 
ser humano na natureza. Frutas, ervas, misturas 
exóticas estarão presentes. Aromas naturais com 
foco funcional estarão cada vez mais presentes, 
pois a barreira do preço diminui com o aumento de 
escala de produção de matérias-primas. 

A Sweetmix entende que a melhor definição de 
“aroma” pode ser dada pela seguinte comparação: 
imagine um refrigerante, uma simples bala ou uma 
gelatina; se tirarmos o “aroma” e mantivermos o 
restante dos ingredientes, o que teremos? Uma 
água com gás, um gel ou uma massa cristalina 
azedinha e colorida, com suco de fruta sem gosto. 
O que é aroma? Exatamente o que falta para 
ser chamado de “produto”! Isto é aroma. Um 
ingrediente técnico, mas com viés eminentemente 
intangível e sensorial. 

Por fim, sabemos que a importância do aroma 
só começa na caracterização. Seu papel, de fato, 
está em como ele diferencia competitivamente 
o produto em relação aos demais, a ponto de 
fazê-lo preferido. Certamente isto todos nossos 
concorrentes entendem. Difícil é a competência 
em escolher o correto. Por esta razão, a Sweetmix 
como fornecedora de soluções completas 
simplesmente faz com que isto aconteça, sempre 
lembrando que “preço” é diferente de “valor”. O 
primeiro quantifica, o segundo qualifica o sucesso.

FiSA 2010
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A Tate & Lyle estará, mais uma vez, participando da Food Ingredients 
South América 2010, de 21 a 23 de Setembro de 2010, no Expo Center 
Norte, em São Paulo. Com um stand de 140 m2, número 245 a empresa lançará 
no Brasil uma nova linha de produtos CORE®, para a indústria alimentícia, que 
chegam para inovar, otimizar custos, reequilibrar a saúde e enriquecer seus 
benefícios nutricionais, tudo isso sem comprometer a textura e o sabor. 

Além dos lançamentos, a Food Scientist Joni Simms, Diretora Global de Serviços 
Técnicos Tate & Lyle, será uma das palestrantes internacionais do evento, com uma 
apresentação sobre os benefícios de PROMITOR™ para a saúde dos alimentos.

Os fabricantes de alimentos em todo o mundo estão acelerando suas 
atividades de desenvolvimento de produtos em relação às demandas atuais de 
produtos mais saudáveis, com baixa caloria, em busca de consumidores mais 
conscientes com a saúde.

Não se trata apenas de mais pessoas em dieta, comprando variedades “light” 
especiais. Pessoas de todos os estilos de vida estão procurando reduzir sua 
ingestão calórica geral, como parte de um estilo de vida mais saudável.

E na busca para aproveitar essa nova oportunidade, os fabricantes que forem 
mais ágeis na reação, vão ser bem sucedidos – um desafio extra nos ombros do 
departamento de P&D.

A Tate & Lyle, líder mundial em ingredientes de fontes renováveis para 
alimentos, utiliza tecnologia inovadora para transformar milho, trigo e açúcar 
em ingredientes para ajudar a Indústria Alimentícia a fornecer opções mais 
saudáveis aos consumidores. Alguns produtos que serão apresentados durante 
a FISA 2010 são:

A fibra solúvel de milho PROMITOR™ é um ingrediente feito de fibra 
prebiótica bem tolerada, possui baixa resposta glicêmica, não altera o sabor do 
produto e é fácil de utilizar, sendo solúvel em água. Pode ser utilizado como 
substituição parcial ou total do xarope de milho, açúcar e de açúcares de álcool, 
em combinação com outros adoçantes. Com somente 2 Kcal/g, pode reduzir 
calorias, enquanto mantém a textura e a consistência.

A polidextrose STA-LITE® é um importante agente de volume, de baixa 
caloria, que proporciona corpo e textura em alimentos de baixa caloria.A 
polidextrose STA-LITE® pode substituir o volume de todos os adoçantes e 
é benéfica quando a gordura é reduzida. Pode substituir também agentes de 
volume com caloria plena.

MIRA-SPERSE® 629 é um amido instantâneo modificado, para utilização 
principalmente em sopas instantâneas. Ele proporciona dispersão instantânea em 
água quente, alta qualidade e viscosidade estável, com a vantagem de uma única 
porção. A Tate & Lyle, compreendendo as complexidades do desempenho do 
amido, trabalha junto com o cliente para encontrar o ingrediente adequado à sua 
formulação e aplicação.

A SPLENDA® Sucralose, da Tate & Lyle é um adoçante concentrado 
não-calórico de alta qualidade, adequado para uso em uma ampla variedade 
de produtos alimentícios, de bebidas carbonatadas e produtos de panificação. 
É um importante produto, com caloria zero, utilizado com confiança no 
desenvolvimento de mais de 4.000 produtos, em mais de 80 países.

Sobre a Tate & Lyle 
A Tate & Lyle é uma  das empresas líderes 
mundiais no setor de ingredientes  alimentí-
cios e industriais  de fontes renováveis, com 
mais de 45 fábricas nas Américas, na Europa 
e no Sudeste da Ásia. A produção eficiente e 
de grande escala transformam produtos agrí-
colas como o milho e a cana de açúcar em 
valiosos ingredientes para clientes do setor de 
alimentação. Esses ingredientes agregam sa-
bor, textura, valor nutricional e maior funcio-
nalidade aos produtos usados ou consumidos 
diariamente por milhões de consumidores em 
todo o mundo.
Os produtos Tate & Lyle incluem a marca de 
SPLENDA®  Sucralose, fibras PROMITOR™ e 
polidextrose STA-LITE®.s equipes de vendas 
Tate & Lyle também auxiliam os clientes com 
informações técnicas e estudos detalhados do 
consumidor.

FiSA 2010
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#1

Informe aos seus consumidores 
quando você adicionar a 
Fibra Dietética PROMITOR™.
Caso contrário, eles não vão saber.

Adicione fi bra. Mantenha o sabor.

© Tate & Lyle 2009

Forneça aos seus consumidores os produtos enriquecidos com fi bras que eles precisam 
e o delicioso sabor que eles desejam com a Fibra Solúvel de Milho PROMITOR™. 
Ela é uma fi bra dietética tecnicamente superior e com propriedades prebioticas permitindo 
o posicionamento de fi bra em sua embalagem. 

•  Ao contrários de outras fi bras, é facilmente acrescida a sua formulação, pois funciona 
como um xarope de milho. 

•  Está disponível na forma sólida e líquida e pode ser utilizada praticamente em todos os 
alimentos e bebidas.

•  Permite a alegação funcional de “Fibras” ou “Rico em Fibras” incluindo o posicionamento 
na plataforma de saúde digestiva. 

Porém, o mais importante, a Fibra Solúvel de Milho PROMITOR™ dá exatamente a textura 
e o sabor desejado. Assim, como os consumidores vão saber que estão obtendo os benefícios 
das fi bras quando eles escolherem seus produtos? Você terá que informar isto a eles.

Nossa última pesquisa de mercado com os consumidores brasileiros 
demonstrou como a fi bra dietética PROMITOR™ pode auxiliar você 
a atingir seus objetivos de marketing, visite www.promitorfi ber.com

*Baseada na pesquisa de mercado com consumidores brasileiros.

TAT078_Brasil_StrawYogurtAD.indd1   1 6/9/09   4:57:25 PM

Estaremos na FISA 2010

Visite nosso estande nº 245

e confira as principais novidades 

que prepararmos para você.
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Vocação para Desafios!

Fonte de Sabores,
Ingredientes e Tecnologia
para sua Empresa.

Conheça nossos parceiros!

Uma empresa pronta para os desafios de um 

mercado cada vez mais exigente. Essa é a Vogler. 

Nossos ingredientes garantem os melhores 

resultados aos seus produtos. São 20 anos de 

grandes conquistas e realizações. Confira!

Vogler comemora
20 anos na FISA 2010

A Vogler aproveita o maior encontro do mercado de ingredientes da 

América Latina para comemorar 20 anos de grandes conquistas e 

realizações.

Oficialmente será lançada a nova logomarca e identidade visual, que 

traduz a filosofia de uma empresa preparada para os desafios de um 

setor cada vez mais exigente.

O novo site apresenta uma navegação dinâmica e interativa, 

aproximando ainda mais o cliente das soluções Vogler, além da 

criação do SAV -  Serviço de Atendimento Vogler com o intuito de 

atender com agilidade os clientes nas mais diversas dúvidas e 

solicitações. 

Diversos parceiros mundiais estarão presentes no stand divulgando 

seus produtos, entre eles: Tate & Lyle; Deosen; Fuji Vegetal Oil; 

Kimica; Gelymar; Syral; Allied; Eastman; Niutang; Erbslöh; Arla Foods; 

Tic Gums; Vitiva; Silvateam; Rainbown; Centroflora; Z-Trim.

As linhas Vogler Systems e Vogler Flavors também são destaques e 

demonstram o investimento da empresa em tecnologia de sistemas 

personalizados para atender as mais diversas tendências do 

segmento alimentício.

Nessa edição da FISA, a Vogler traz algumas novidades, 

apresentações diárias do renomado Chef. Kaká Silva, especialista em 

gastronomia molecular, com a nossa linha de hidrocolóides, 

demonstrando toda a sua habilidade em técnicas como esferificação, 

transformação de lipídios, gelificação e o uso dos hidrocolóides.

Mantendo a tradição, a cantora Michele, encantará a todos com seu 

carisma e talento, com um vasto repertório de músicas em diversas 

línguas e muita simpatia. Diariamente, a partir das 17h30.

Para finalizar, fazendo parte do programa de responsabilidade 

sócio-ambiental da Vogler, está a neutralização das emissões de 

carbono gerada pela operação de montagem do stand, desde o 

transporte dos materiais de montagem, o consumo de energia elétrica 

e geração de resíduos. O inventário foi desenvolvido pela Begreen - 

Bioenergia a Sustentabilidade. Esse é mais um compromisso da 

Vogler em prol da sustentabilidade nos negócios, e o selo certificador 

estará disponível para visualização no stand.

Vogler. Vocação para Desafios.

Sobre a Vogler

A Vogler Ingredients surgiu a partir de uma necessidade da indústria 

alimentícia que buscava empresas focadas no mercado e que 

garantissem além de qualidade, compromisso e regularidade na 

disponibilidade dos ingredientes.

Atualmente, o desafio é inovar, oferecendo produtos que garantam 

saúde e bem estar para atender e superar as expectativas desse 

mercado. Nos últimos anos, investe em tecnologia de ponta para 

oferecer sistemas personalizados, desenvolvidos em sintonia com 

diversos e eficientes ingredientes. Para isso montou um laboratório de 

análise, desenvolvimento e aplicação de produtos, além da sala de 

misturas em pó e líquidas.

Estrada Particular Fukutaro Yida, 1173  |  S. B. do Campo - SP - Brasil - 09852-060  |  Tel.: 55 11 4393 4400  |  Fax: 55 11 4392 6600  |  vendas@vogler.com.br
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Vocação para Desafios!

Fonte de Sabores,
Ingredientes e Tecnologia
para sua Empresa.

Conheça nossos parceiros!

Uma empresa pronta para os desafios de um 

mercado cada vez mais exigente. Essa é a Vogler. 

Nossos ingredientes garantem os melhores 

resultados aos seus produtos. São 20 anos de 

grandes conquistas e realizações. Confira!

Vogler comemora
20 anos na FISA 2010

A Vogler aproveita o maior encontro do mercado de ingredientes da 

América Latina para comemorar 20 anos de grandes conquistas e 

realizações.

Oficialmente será lançada a nova logomarca e identidade visual, que 

traduz a filosofia de uma empresa preparada para os desafios de um 

setor cada vez mais exigente.

O novo site apresenta uma navegação dinâmica e interativa, 

aproximando ainda mais o cliente das soluções Vogler, além da 

criação do SAV -  Serviço de Atendimento Vogler com o intuito de 

atender com agilidade os clientes nas mais diversas dúvidas e 

solicitações. 

Diversos parceiros mundiais estarão presentes no stand divulgando 

seus produtos, entre eles: Tate & Lyle; Deosen; Fuji Vegetal Oil; 

Kimica; Gelymar; Syral; Allied; Eastman; Niutang; Erbslöh; Arla Foods; 

Tic Gums; Vitiva; Silvateam; Rainbown; Centroflora; Z-Trim.

As linhas Vogler Systems e Vogler Flavors também são destaques e 

demonstram o investimento da empresa em tecnologia de sistemas 

personalizados para atender as mais diversas tendências do 

segmento alimentício.

Nessa edição da FISA, a Vogler traz algumas novidades, 

apresentações diárias do renomado Chef. Kaká Silva, especialista em 

gastronomia molecular, com a nossa linha de hidrocolóides, 

demonstrando toda a sua habilidade em técnicas como esferificação, 

transformação de lipídios, gelificação e o uso dos hidrocolóides.

Mantendo a tradição, a cantora Michele, encantará a todos com seu 

carisma e talento, com um vasto repertório de músicas em diversas 

línguas e muita simpatia. Diariamente, a partir das 17h30.

Para finalizar, fazendo parte do programa de responsabilidade 

sócio-ambiental da Vogler, está a neutralização das emissões de 

carbono gerada pela operação de montagem do stand, desde o 

transporte dos materiais de montagem, o consumo de energia elétrica 

e geração de resíduos. O inventário foi desenvolvido pela Begreen - 

Bioenergia a Sustentabilidade. Esse é mais um compromisso da 

Vogler em prol da sustentabilidade nos negócios, e o selo certificador 

estará disponível para visualização no stand.

Vogler. Vocação para Desafios.

Sobre a Vogler

A Vogler Ingredients surgiu a partir de uma necessidade da indústria 

alimentícia que buscava empresas focadas no mercado e que 

garantissem além de qualidade, compromisso e regularidade na 

disponibilidade dos ingredientes.

Atualmente, o desafio é inovar, oferecendo produtos que garantam 

saúde e bem estar para atender e superar as expectativas desse 

mercado. Nos últimos anos, investe em tecnologia de ponta para 

oferecer sistemas personalizados, desenvolvidos em sintonia com 

diversos e eficientes ingredientes. Para isso montou um laboratório de 

análise, desenvolvimento e aplicação de produtos, além da sala de 

misturas em pó e líquidas.

Estrada Particular Fukutaro Yida, 1173  |  S. B. do Campo - SP - Brasil - 09852-060  |  Tel.: 55 11 4393 4400  |  Fax: 55 11 4392 6600  |  vendas@vogler.com.br
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