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O  c on h eci m e n to  q ue  l ig a  o  cam p o  a  s ua  m esa .

Em 2015, o Brasil irá receber a LACC3: 
uma conferência internacional que promove 

o conhecimento científico e tecnológico para 
toda a cadeia de grãos e cereais.

Participantes do mundo inteiro terão 
a oportunidade de conhecer novos 

estudos na área, trocar experiências e assistir
 a palestrantes de muitos países. 

Faça parte desse evento inédito. 
Acesse o site e saiba mais: www.lacc3brazil.com

Alguns dos temas a serem apresentados no evento:
Cereais para a alimentação ou para o biocombustível?;
A inflação e a tributação na cadeia de grãos e cereais;

Produtividade, qualidade e sustentabilidade na cadeira 
de grãos e cereais.

29/03 a 1o  / 04 de 2015
Curitiba/PR – Brasil

Para mais  informações, acesse www.lacc3braz i l.com
29/03 a 1o  / 04 de 2015
Curitiba/PR – Brasil

Para mais  informações, acesse www.lacc3braz i l.com

29/03 a 1o  / 04 de 2015
Curitiba/PR – Brasil

Para mais  informações, acesse www.lacc3braz i l.com

Vagas limitadas. Condições especiais para inscritos até 31 de janeiro de 2015.

29/03 a 01/04/15 | Curitiba/PR | Expo Unimed Curitiba

www.lacc3brazil.com

af01 AN LACC3 202x266mm e 210x280mm.indd   2 15/10/14   14:30sumario-aei-113.indd   3 05/11/14   15:38



4

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S
EDITORIAL

A revista Aditivos & Ingredientes é uma publicação 
bimestral da Editora Insumos Ltda. 
É dirigida aos processadores de alimentos e bebidas.
Publicações da Editora: revista Aditivos & 
Ingredientes, Guia do Comprador Aditivos & 
Ingredientes, revista Funcionais & Nutracêuticos, 
Guia do Comprador Funcionais & Nutracêuticos, 
revista Sorvetes & Casquinhas, Guia do Comprador 
Sorvetes & Casquinhas – Edição Verão e Inverno.

Filiada a

www.insumos.com.br
Tel.: (11) 5524-6931
Fax: (11) 5685-5558
Av. Sargento Geraldo Santana, 567 - 1º
04674-225 - São Paulo, SP

EDITORA
Márcia Fani (Mtb) 19.876
editora@insumos.com.br

DIRETOR COMERCIAL
Jean-Pierre Wankenne
jean-pierre@insumos.com.br

INTERNATIONAL SALES MANAGER
international@insumos.com.br

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Marilena Santana Santos
financeiro@insumos.com.br

DEPARTAMENTO DE ASSINATURAS
assinaturas@insumos.com.br

ATENDIMENTO
atendimento@insumos.com.br

ARTE & DIAGRAMAÇÃO
Jeferson Giacomo
jeferson@insumos.com.br

CEO & FUNDADOR
Michel A. Wankenne, MBA
wankenne@insumos.com.br

Tiragem da edição: 10.600

Escritório na República Popular da China

Jinchen Business China
Sophia Wu & Mabel Woo
insumos@163.com
Tel: (+86) 577 8636 3807
Fax: (+86) 577 8841 9856 
Cel.: (+86) 188 5870 4707 

Meta
1.000.000

Hits

Alcançamos 1.000.000 de hits
www.insumos.com.br/aditivos_e_ingredientes/
Site de referência no setor de alimentos e bebidas.

Nóticias diárias
Pesquisa de ingredientes
Artigos técnicos
Guia de fornecedores
Feiras & eventos

Michel A. Wankenne

FINALMENTE, A FI SOUTH 
AMERICA VOLTA PARA UM 
PAVILHÃO A ALTURA DO EVENTO!

A FiSA foi um dos primeiros eventos a escolher o 
Transamérica para promover o seu evento. Infeliz-

mente, em 2008, por falta de disponibilidade de espaço, 
o evento teve que mudar para o afastado Center Norte. 
Na época o evento dissidente -  Expo IS,   que teve vida 
bastante curta e do qual ninguém se lembra! -, passou a 

utilizar o espaço mais moderno do Transamérica. 
Grandes eventos anuais, como FCE Cosmétique, Intermodal, Vitafoods e dezenas 

de outros ocorrem, anualmente, no Transamérica Expo Center.
O Transamérica conta com tecnologia de ponta e infraestrutura que lhe con-

ferem o título de um dos melhores centros de convenções e exposições do Brasil 
na realização de eventos de todos os portes. O pavilhão dispõe de ar condicionado 
central, i.e. aqui, os expositores podem trabalhar em um ambiente climatizado, não 
sendo necessário fazer nenhuma ginástica para resistir ao frio! O estacionamento 
conta com 2.000 vagas rotativas, sendo 500 subterrâneas, i.e. não precisa estacionar 
o veículo longe do acesso ao pavilhão, em área descampada e, obviamente, rezando 
para que não chova para não ter que atravessar um verdadeiro lamaçal. Esta loca-
lizado em uma região repleta de grandes nomes da indústria hoteleira, tais como 
Hilton, Sheraton, Grand Hyatt, etc. e, até mesmo, o Transamérica Prime International 
Plaza, que possui acesso direto para o evento. Hotéis ideais para visitantes estran-
geiros de nível executivo, que também podem aproveitar com facilidade o melhor 
da gastronomia paulista nos bairros do Itaim, Moema e Vila Olímpia e o melhor da 
vida noturna, casas de shows, boates e bares! Assim, só nos resta parabenizar os 
organizadores da Food Ingredients South América por, finalmente, ter conseguido 
voltar a colocar o evento em um pavilhão a altura do mesmo. 

Claro, sempre haverá alguns bairristas que irão preferir se perderem nos dédalos 
da Zona Norte, mas são poucos e... sempre os mesmos. Tem gente que até prefere 
o Centro de Convenções Imigrantes, não é? Tem gosto para tudo!

Boa leitura!

Siga Fortitech® Pré-misturas

©2014 DSM. Todos os direitos reservados.

Nutricosméticos estão sob alta demanda. Deixe-nos ajudá-lo a impulsionar novas vendas 
com pré-misturas personalizadas inovadoras que promovem a beleza que vem de dentro. 
Qualquer nutriente. Qualquer aplicação. Em qualquer lugar do mundo.

OBTENHA O SEU ARTIGO TÉCNICO GRATUITO  
“BELEZA QUE VEM DE DENTRO”

fortitechpremixes.com/freepaper

FORTIFIQUE PARA A BELEZA
Atinja a beleza que vem de dentro com pré-misturas 
personalizadas de nutrientes.
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NutramaxTM Ingredientes Especiais

Prestes a completar 10 anos, a Nutramax 
atua com soluções inovadoras, saudáveis, de 
alta tecnologia e qualidade para as indústrias 
alimentícia, farmacêutica e de nutrição animal.

O portfólio da empresa inclui ingredien-
tes naturais (como os adoçantes Taumatina 
e Stevia), funcionais / nutracêuticos (beta 
glucana etc.), prebióticos (FOS, Polidextrose), 
substitutos do açúcar (edulcorantes intensos e 
de corpo, polióis), substitutos do sódio, fibras, 
carboidratos e carboidratos especiais, amino-
ácidos, gomas/hidrocolóides, realçadores de 
sabor, minerais, antiumectantes, conservantes, 
acidulantes e antioxidantes.

Parcerias estratégicas com os maiores 
produtores mundiais garantem a competitivi-
dade da Nutramax, que através de seu sistema 
de gestão da qualidade seleciona fabricantes 
certificados FSSC22000/ISO22000, ISO9001, 
ISO14001, HACCP, GMP, OHSAS18001, BRC, 
SQF, GMO-FREE, KOSHER, HALAL, entre 
outros. Além destas certificações, alguns fa-
bricantes possuem patentes de produtos e 
processos em seus segmentos.

A Nutramax realiza a gestão e controle 
de estoque, preservando a integridade e 
qualidade dos ingredientes por toda a cadeia, 
monitorando a importação, armazenamento e 
distribuição, de modo a garantir a total satis-
fação de seus parceiros.

A assistência técnica direcionada às neces-
sidades específicas de cada cliente, o pionei-
rismo em ingredientes saudáveis, benéficos à 
saúde e bioingredientes sustentáveis fazem da 
Nutramax uma excelente opção para empresas 
que procuram seriedade, qualidade e inovação.

Tel.: (17) 3522-1968
www.nutramax.com.br

•

•

•

•

•

Explore a nossa sensibilidade na criação de 

produtos inovadores para surpreender e se 

diferenciar no mercado de candies.

Aromas

Corantes

Extratos Naturais

Desidratados de Frutas

Granulados Brasil  •  Argentina  •  Chile  •  Colômbia  •  México  •  Peru
dac@duasrodas.com  •  O8OO 7O7 95OO

www.duasrodas.com
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