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Em sua primeira participação na Food Ingredients South 
America (FISA), a Beraca, empresa brasileira que investe 
no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, lançou 

a linha Nutrition & Health Specialties, composta por óleos, manteigas 
e farinhas provenientes de frutos e sementes da floresta amazônica. 
A linha é composta pelos óleos de açaí, de castanha do Brasil, de 
buriti e de maracujá; pelas farinhas de açaí, de castanha do Brasil e 
de cupuaçu; e pela manteiga de cupuaçu.

Nos três dias de evento, os visitantes que passaram pelo estande 
da empresa tiveram a oportunidade de provar pães e cookies produ-
zidos a partir das farinhas de açaí, de castanha do Brasil e de cupuaçu.

“O propósito da Beraca é oferecer aos mercados nacional e in-
ternacional ingredientes naturais, saudáveis e funcionais, pois essa é 
uma tendência mundial para as indústrias de alimentos e ganha cada 
vez mais força no mercado. Recentemente, uma pesquisa feita sobre 
o perfil do consumo de alimentos no Brasil, realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) e pela Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), apontou que a maioria 
da população está preocupada com a saudabilidade e bem-estar na 
hora de  escolher um produto”, explica Lilia Kawazoe, Gerente da 
Área Food Ingredients da Beraca.

Um dos diferenciais da Beraca que deve ser ressaltado é a 
produção sustentável de ingredientes. Ou seja, todos os insumos 
são obtidos por meio de práticas regidas pela sustentabilidade - 
sem agredir o meio ambiente e promovendo o desenvolvimento 
social regional, realizando parcerias com as comunidades extra-
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tivistas locais, responsáveis pelo manejo e a coleta consciente 
dos insumos.

“Para a obtenção de frutos e sementes da biodiversidade 
brasileira, contribuímos com a estruturação das atividades 
dentro das comunidades da região amazônica. São promovidos 
treinamentos e capacitações sobre o manejo sustentável de 
matérias-primas, ampliando as oportunidades de renda extra e 
inserção no mercado por meio da entrega em escala industrial. 
Dessa forma, garantimos a rastreabilidade de toda a cadeia 
produtiva”, conclui a especialista da Beraca.
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Beraca Sabara Químicos e Ingredientes S/A
Rua Emília Marengo, 682

Anália Franco
13485-135 - São Paulo - SP

Fone: (11) 2643-5000
www.beraca.com

contato@beraca.com
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A CP Kelco inovou mais uma vez na edição das feiras 
FI e HI South America e CPHI 2013 com novidades 
para as mega tendências de mercado: conveniência, 

eficiência e formas de consumo, bem-estar e saúde, redução 
de açúcar, fortificação e suplementação, alternativas ao leite e 
convergências com outros mercados (farmacêutico e cuidado 
pessoal). Destacamos: uso da reologia de diferentes hidroco-
lóides de origem natural e influencia no mouthfeel e corpo de 

bebidas com redução calórica, apresentado no HI Seminars 
2013, solução para formulação de sucos e bebidas carbona-

CP Kelco Brasil S/A
Rua Teixeira Marques, 845

Chácara São José
13485-135 - Limeira -SP

Fone: (19) 3404-4600
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tadas com ou sem polpa (apesar da redução de açúcar a fórmula 
mantém o perfil sensorial ideal). A CP Kelco foi nominada como 
finalista do prêmio FI Awards 2013 com Genu® YM-FP, nova pectina 
multifuncional: custo em uso, processabilidade, performance e 
sensorial em preparados de fruta para iogurtes. Novidades:
• Alternativas ao leite: bebidas de amêndoas e arroz, Kel-
cogel® HM-B.
• Bebidas carbonatadas e sucos de baixo teor calórico com 
agave: influência da reologia no sensorial de sistemas “low 
sugar”. Genu® 106HV (melhor perfil reológico para desenvol-
vimento de mouthfeel), Kelcogel® HF-B (suspensão via inova-
dora tecnologia Fluid Gel) e Keltrol® Advanced Performance 
(xantana 3ª geração: propriedades únicas).

• Alternativas à gelatina: gominhas “low sugar” fortifica-
das: texturas para diferentes demografias. Sobremesa em pó 
instantânea, Genutexturizer® LC7.

• Geléias, géis e bebidas energéticas: inovadoras formas 
de apresentação.

•  Meal replacement: bebida de superfrutas, 3.6% proteína, 
leite, soja e soro de leite, baixo conteúdo de gordura e calorias 
com Kelcogel® APH-B.

• Kit de cuidado pessoal, dermocosmético e texturas gour-
mand:  agentes de textura e sensorial Genuvisco® CG e Kel-
cogel® CG.  Texturas únicas e lúdicas sem o uso de sintéticos.

A empresa agradece aos clientes e parceiros pela presença 
em seu stand. Para mais informações, por favor entre em 

contato com a CP Kelco.

www.cpkelco.com
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Naturalidade e saudabilidade: dois conceitos que 
marcaram a presença da Döhler na Food Ingredients. 
Como a indústria está cada vez mais pressionada com 

a crescente busca do consumidor por alternativas mais saudáveis 
e naturais, a Döhler tem como principal foco, auxiliar seus clientes 
na criação de produtos inovadores e diferenciados. Na 17ª edição 
da feira, os visitantes puderam saborear um amplo portfolio 
de produtos distribuídos em várias categorias, destacando-se 
bebidas lácteas e iogurtes, bebidas de fruta com água de coco, 
néctares e smoothies, energéticos, refrigerantes premium com 
redução de açúcar 100% naturais, vitamin water, chás, bebidas 
de malte, frutas e vegetais, além de bebidas alcoólicas. Entre os 
lançamentos da Döhler, destacou-se também a ilha gourmet 
com produtos para indústria de alimentos com novidades em 
balas, sorvetes, biscoitos integrais e chocolates. A Döhler também 
apresentou três temas na grade de conferências com assuntos 
bastante atuais e que muito contribuiram com o mercado:  
“Malte: o campeão oculto!“, “Açúcar, não mais!“ e “Leve cores 
naturais para suas marcas“.

Em linha com seu slogan “WE BRING IDEAS TO LIFE”, este portfólio 
inovador da empresa chamou a atenção do público presente que 
considerou muitos  dos produtos, conceitos pioneiros para o mercado.

A Döhler é produtora global de ingredientes naturais, 
sistemas de ingrediente e soluções integradas para a indústria 
de alimentos e bebidas.

Dentro do amplo portfólio de produtos, encontram-se 
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aromas e corantes naturais, emulsões, preparados de fruta, 
bases de malte e cereais, sucos de frutas e vegetais, purês, 
concentrados e sistemas de edulcorantes. 

Com matriz em Darmstadt, Alemanha, o Grupo possui 23 
centros de produção, 24 centros de aplicação, 50 escritórios 
comerciais e está presente em mais de 130 países. Mais de 
3000 colaboradores garantem o suporte aos clientes no de-
senvolvimento de novos produtos, do conceito à realização. 

Por isso, todo dia, milhões de pessoas mundialmente con-
somem alimentos e bebidas contendo ingredientes Döhler.
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Döhler América Latina Ltda.
Rua Miguel Guidotti, 905

Chácara Baiana
13485-342 - Limeira - SP

Fone: (19) 2114-6000
www.doehler.com.br

mailbox.br@doehler.com
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A Fortitech e a DSM uniram-se para promover 
a arte, a ciência e as oportunidades relacio-
nadas às pré-misturas personalizadas de nu-

trientes. Oferecendo maior acesso a ingredientes, maior 
capacidade, as mais recentes tendências de consumo, 
inigualável conhecimento técnico e o melhor nível de 
qualidade de seu segmento, trata-se de ajudar você a 
usar o poder da nutrição... para um futuro mais brilhante. 

A Fortitech pode fortificar qualquer aplicação com 
qualquer combinação de nutrientes, em qualquer 

DSM Produtos Nutricionais Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Billings, 1.729

Prédio 31 - Jaguaré
05321-010 - São Paulo - SP

Fone: (11) 3760-6300
www.dsm.com/human-nutrition

america-latina.dnp@dsm.com
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lugar do mundo.
Dentre os diversos conceitos e propostas apresenta-

das na FiSA 2013, destacaram-se: Comprimido Melhore 
a sua Visão, Bebida Beleza de dentro para fora, Bebida 
Antioxidante sabor laranja-tangerina,  Biscoito Saúde 
do Coração e uma Bebida Esportiva para Melhorar o seu 
desempenho. Este último conceito podendo ser fornecido 
somente como a pré-mistura de micronutrientes, como 
também o produto final.

FI Excellence Award: OatWell®, farelo de aveia com 
alta concentração de beta-glucanas, conquistou o segundo 
lugar como ingrediente mais inovador. Este ingrediente 
de origem natural é particularmente conhecido por seus 
benefícios à saúde do coração na ajuda a reduzir o co-
lesterol, a controlar a glicose sanguínea e a promover a 
saúde digestiva.
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A Guarani apresentou durante a FiSA - Food In-
gredients South America - o seu portfólio de 
produtos e soluções aplicados à fabricação de 

alimentos e bebidas. 
Sua participação no evento foi centrada, principalmente, 

na apresentação dos diferenciais que a empresa oferece a 
seus parceiros de negócios em termos de suporte técnico e 
pós-venda. Com foco na otimização dos processos produtivos 
de seus clientes, a empresa busca maximizar a eficiência da 
cadeia de suprimentos, preservando a segurança e qualidade 
dos produtos finais. 

De acordo com o diretor comercial da Guarani, Paulo José 
Mendes Passos, a atividade industrial da companhia apoia-se 
em tecnologias de ponta na área de automação.  “Nossa qua-
lidade é respaldada por certificações que conferem ao açúcar 
Guarani um elevado grau de controle do processo produtivo. 
Além disso, priorizamos sustentabilidade na gestão de nossos 
negócios e somos capazes de atender às exigências dos mercados 
brasileiro e mundial”, assinala o executivo. 

“Ao fabricar produtos e ingredientes que marcam presença 
na vida de milhões de pessoas, a Guarani assume sua respon-
sabilidade como fornecedora que entrega qualidade e confia-
bilidade”, assinala o executivo. 

Mendes Passos assinala que no estande da Guarani 
na Food Ingredients South America, seus executivos e 
profissionais da área comercial realizaram apresentações 
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em torno dos diferenciais que a empresa oferece a seus 
parceiros de negócios.  “A Guarani persegue a melhora 
da competitividade dos clientes. Para tanto, investe num 
modelo de negócios que privilegia a relação sustentável, 
lucrativa e duradoura”, acrescenta. 

A Guarani adota o conceito de sustentabilidade, não 
somente em suas políticas e práticas socioambientais, mas 
também em toda e qualquer ação que seja importante para 
a perpetuidade de seus negócios e relacionamentos. 
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Guarani S.A.
Rodovia Assis Chateaubriand - km 155

Zona Rural
15400-000 - Olímpia - SP

Fone: (17) 3280-1000
www.aguarani.com.br

vendasindustriais@aguarani.com.br
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A ICL Food Specialties, é uma nova  divisão da  
ICL  do Brasil Ltda., que  reflete a fusão das 
suas áreas  líderes em aditivos e ingredientes   

para alimentos : a ICL Bekaphós e a  BKGAdicon.
A combinação de mais de cem anos de experiência 

em aplicação de ingredientes em alimentos com a lide-
rança internacional leva a ICL Food Specialties a oferecer  
oportunidades de inovação através de um corpo técnico  

globalizado e experiente dedicado a desenvolvimen-
tos e aplicações nos laboratórios  e centros  tecno-

ICL Brasil Ltda.
Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5.200

Ed. Dallas - Conj. 22
09695-110 - São Paulo - SP

Fone: (11) 2155-4500
Fax: (11) 2155-4507

www.bkgadicon.com.br
natalia.amancio@iclbrasil.com.br
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lógicos no Brasil, Estados Unidos e Alemanha.
O desenvolvimento de novos produtos para atender 

às tendências do consumidor na Redução saudável  é 
atualmente nosso foco.

Este ano apresentamos o Salona um sal natural, 
substituto de sal  contribuindo com uma redução 
signif icativa de sódioalém de enriquecimento de 
Magnésio, sem  comprometer o  sabor nem do shlef 
life do produto acabado.
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A Innophos, Inc., líder mundial no mercado de fosfatos, alinha-
da com a tendência do mercado nacional, marcou presença 
na FI South America 2013 com as inovações em fosfatos 

para produtos de baixo sódio. As tecnologias apresentadas foram:
Panificação - Cal-Rise®, blend de fosfatos especialmente de-

senvolvido para substituição de Pirofosfato Ácido de Sódio (SAPP) 
na proporção de 1:1.

Queijos - Textur MeltTM LS - 50, blend de fosfatos baixo em 
sódio para aplicação em queijos processados.

Cárneos – Curavis® So-Lo93,  blend de fosfatos com 93% 
menos sódio em comparação ao Tripolifosfato de Sódio (STPP) 
e que permite sua substituição sem comprometer as qualidades 
sensoriais do produto final.

SuperBind™ HB-CT,  um conceito  inovador de blend de fosfatos, 
rotulado igualmente como fosfato de sódio, que possui capacidade 
binding superior a todos os fosfatos e mesclas existentes no mercado 
atual. Os beneficios obtidos com o uso de SuperBind™ são:  redução 
de sódio, maior rendimento e redução de custo do produto final.

Possuímos um portfólio completo de fosfatos e blends que 
atendem a toda a indústria alimentícia, incluindo indústria de 
bebidas, onde destacamos um produto único no mercado mundial:

VersaCal™ Clear, fosfato de cálcio patenteado pela Innophos, 
100% solúvel, desenvolvido para fortificação com cálcio de bebidas 
transparentes e baixo pH.

Dentre outros mercados que atendemos está o mercado farma-
cêutico, para o qual oferecemos uma vasta linha de fosfatos de cálcio 
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para compressão direta e indireta, premix vitaminicos e suplementos.
Reforçamos que dispomos de um centro de tecnologia e 

laboratórios de aplicação que nos possibilita prover um serviço 
completo de solução para nossos clientes e parceiros. 

Agradescemos pelo prestígio da visita de nossos clientes e 
parceiros durante a feira, o que tornou um sucesso nossa par-
ticipação e nos trouxe a conviccão de que estamos alinhados 
com as necessidades da indústria alimentícia no Brasil e demais 
países da América do Sul. 

Consulte-nos e conheça mais sobre nossos produtos 
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Innophos, Inc.
259 Prospect Plains Rd
Cranbury, NJ - 08512

United States
Fone: (11) 5061-3073
www.innophos.com

cfukuya@innophos.com
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MERCK MILLIPORE LEVA NUTRIÇÃO E SAÚDE NA 
FOOD INGREDIENTS

De 06 a 08 de Agosto, a Merck Millipore - divisão química 
da alemã Merck para produtos de Life Science - participou 
da Food Ingredients South America (FiSA) 2013 e apre-
sentou alguns dos seus diversos produtos inovadores que 
valorizam uma vida mais saudável.

Entre as atrações apresentamos a linha Premix, para 
a fortificação vitamínica e mineral, que é composta por 

Merck S.A.
Rua São Paulo, 30

Alphaville Industrial
06465-130 - Barueri - SP

Fone: (11) 3346-8500
Fax: (11) 4191-2779

www.merckmillipore.com.br
quimica@merckgroup.com
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todas as vitaminas - de A a K - e os sais minerais cálcio, zinco, 
magnésio, potássio e ferro, que também podem ser aplicados 
em cosméticos, os produtos são importados da Merck no 
Chile, que iniciou este ano a expansão da produção para 
atender à demanda brasileira.   E os ingredientes Sub4salt 
para redução de sódio, que não deixa sabor residual amargo 
e Erylite Stevia para a substituição de açúcar que apresenta 
sabor muito próximo ao açúcar e sem sabor residual.

Os produtos fazem parte da área de Pharm Chemicals Solu-
tions, que desenvolve matérias primas e ativos para a indústria 
farmacêutica, química, de alimentos, cosméticos e bebidas.

 “Com essa participação, nossa equipe pode reforçar a ima-
gem da Merck Millipore como fornecedor de matérias-primas e 
ingredientes para a Indústria de Alimentos e Bebidas, além de 
gerar diversos contatos significativos para futuras parcerias de 
novos negócios”, comenta Bruno Couri de Souza, gerente de 
Pharm Chemicals Solutions da Merck Millipore.
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Durante a Food Ingredients South América, a Na-
turex apresentou ao mercado, além de toda a sua 
linha de Alimentos & Bebidas e Nutrição & Saúde, 

as novas novidades da empresa para o mercado.
Na área de Alimentos & Bebidas, a empresa ofereceu 

conceitos de deliciosas barras de cereais, feitas a partir de 
frutas crocantes e pós da sua linha NAT F&V™. Revigorantes 
mixes de bebidas instantâneas foram outra atração no evento, 
formulados com 100% do verdadeiro pó da fruta. 

No caso dos alimentos e bebidas funcionais nutricio-
nais, a Naturex proporcionou a degustação de suas bebi-
das ao público que visitou a feira, feitas com ingredientes 
cientificamente comprovados. 

Svetol®, ingrediente que possui a função de queima de 
gordura, é uma composição única de extrato de grão de café 
verde que se torna um companheiro ideal na perda de peso. O 
pó de Utirose™ associado ao pó de Cranberry cria uma bebida 
deliciosa com dupla eficiência para melhorar a saúde do trato 
urinário. O extrato de flor de hibisco e o extrato de Cranberry 
trabalham juntos para apoiar a este conforto.

Sediada na França, a Naturex é uma empresa global, com 
escritórios de vendas em todo o mundo, e 15 unidades de 
produção localizadas em todos os continentes. Na unidade 
brasileira de Manaus, a empresa acaba de receber o FSSC 
22000, Food Safety System Certification. O FSSC 22000, um 
dos mais altos níveis de certificação no mundo, foi desen-
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volvido para especificar os programas de pré-requisitos 
relacionados às boas práticas de fabricação em sistemas 
de gestão de segurança alimentar. 

A Naturex agradece a todos pela presença em seu 
stand neste importante evento do segmento alimentício 
brasileiro e sul americano. Durante os três dias da FISA, 
a empresa teve a oportunidade de expor uma pequena 
parcela daquilo que é e do que anseia realizar. 

Para conhecer mais sobre nossas linhas entre em 
contato conosco!

ESTR
ELA

S D
A FISA 2013

Naturex Ingredientes Naturais Ltda.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1903 -  13° - Conj. 133

Pinheiros
01452-001 - São Paulo - SP

Fone: (11) 3372-2500
http://www.naturex.com/
naturex.br@naturex.com
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Prativita Alimentos Nutricionais Ltda.
Rua Roberto Halmel, 850
85600-000 - Taquara - RS

Fone: (51) 3542-5020
www.prativita.com.br

prativita@prativita.com.br

A Prativita mais uma vez esteve presente na Food 
Ingredientes South America (FiSA), principal 
Feira do setor de ingredientes alimentícios 

para as indústrias. 
E na edição de 2013 a Prativita apresentou sua linha com-

pleta de carnes, grãos e vegetais DESIDRATADOS, assim como 
os produtos especiais distribuídos exclusivamente por ela no 
Brasil, como a carne de galinha em pó da empresa americana 

IDF. Produto de excepcional custo-benefício já utilizado em 
todo o mercado nacional e internacional pelas principais 

empresas fabricantes de sopas e caldos.

Em seu estande foram expostos ingredientes como carne 
bovina, peito de frango, charque, bacon, linguiça, ervilha, milho, 
entre outros diversos itens desidratados nos cortes: grãos, cubos, 
pó, triturado e desfiado. 

A desidratação é um método natural de conservação de 
alimentos, onde dispensa a adição de conservantes e não destrói 
a estrutura celular mantendo, portanto, inalterados o formato, a 
cor, o odor e o sabor da matéria-prima. Sendo assim, os desidra-
tados apresentam grandes vantagens como o preparo simples 
e rápido, a facilidade de transporte, manipulação e controle 
de estoque, o armazenamento a temperatura ambiente e por 
longos períodos, o ótimo rendimento proporcionando baixo 
desperdício e a manutenção do padrão de qualidade sempre 
controlado por equipes especializadas. 

Além disso, a indústria dispõe de modernas instalações que, 
em conjunto com uma equipe extremamente preparada e qualifi-
cada, garante um processo mais dinâmico e eficiente na produção 
e elaboração dos alimentos desidratados. 

Os ingredientes podem ser aplicados em diversas linhas de 
produtos como sopas, caldos, risotos, massas recheadas, pães, 
snacks, temperos e até mesmo nos alimentos pet, como ração 
para cães, gatos e peixes.

Não deixe de visitar o estande da Prativita na FISA 2014, pois 
sua participação já está garantida. A Feira ocorrerá nos dias 05 a 
07 de agosto no Expo Center Norte. 
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Com a fusão das feiras FiSA e CPhI, houve uma 
sinergia muito propícia e oportuna para aten-
der, tanto o mercado alimentício, quanto o 

farmacêutico.
Nesta quarta edição da presença nesta feira, a Quí-

mica Anastácio com 72 anos oferecendo soluções em 
distribuição de ingredientes adequados à necessidade 
logística do mercado, apresenta sua linha diversificada 
de insumos para a aplicação nos segmentos de pães, 
bebidas, carnes, doces, sorvetes, aromas, bebidas, 
lácteos, nutrição esportiva, nutracêuticos, linha de 
produtos light e diet, além de ingredientes Farma.   

Nossa equipe de vendas é altamente capacitada, 
reconhecida por sua agilidade em atender de forma per-

Indústria Química Anastácio Ltda
Av. Engenheiro Roberto Zucolo, 215

Vila Leopoldina
05307-190 - São Paulo - SP

Fone: (11) 2133-6600
Fax: (11) 2133-6632

www.quimicanastacio.com.br
anastacio@quimicanastacio.com.br

sonalizada e entendendo todas particularidades de 
cada uma das Indústrias Alimentícias e Farmacêuticas 
existentes no mercado brasileiro com o intuito gerar o 
valor esperado para cada operação realizada.

Fica aqui o convite para que a sua empresa 
conheça melhor a linha de produtos e serviços da 
Anastácio,  a f im de encontrarmos uma solução 
ajustada para agregar mais valor ao seu negócio na 
produção de alimentos e medicamentos!
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A Sensient apresentou na ultima FI 2013 , varias 
novidades tecnológicas para as industrias de ali-
mentos e bebidas ,dentre elas ,quatro soluções 

inovadoras que foram destaque e de muito interesse por 
parte dos clientes que visitaram o Stand.

Color Crystal é uma tecnologia única que permite um 
apelo visual magnífico e diferenciado em seu produto.  Desen-
volvido com corantes naturais e sintéticos, este produto está 

disponível para uma ampla gama de tonalidades atrativas.
DustPro NXT - A linha de corantes naturais DustPro 

Sensient Technologies Brasil Ltda.
Av. Benedito Quina da Silva, 550

Medeiros
13212-141 - Jundiaí - SP

Fone: (11) 3109-5055
Fax: (11) 3109-5055

www.sensientfoodcolors.com.br
atendimento@sensient.com
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NXT proporciona uma performance melhorada comparado aos 
corantes alimentícios tradicionais líquidos e pós. Pode ser aplicado 
em bebidas, forneados, alimentos processados, lácteos e petfood.

AET - Nossa tecnologia avançada de emulsão combina 
múltiplos corantes naturais com base óleo e base água a fim de 
promover uma matriz complexa de corantes em um sistema 
único, atingindo assim novas tonalidades que não eram possíveis.

Avalanche - é uma alternativa natural para Dióxido de 
Titânio e Carbonato de Cálcio como agente  branco, com 
exclusividade Sensient.

SweetSense - Redução de Açúcares em Alimentos e Bebi-
das. Um produto capaz de reduzir em até 20% a quantidade 
de açúcares presentes nas formulações e bebidas. Principais 
Vantagens: Redução Calórica; Redução de Custo; Classificado 
como aroma, não possui edulcorantes na formulação e todos 
os ingredientes  possuem registro no FEMA e CAS.

Salt Replacer - Redução de Sódio em Alimentos. O Salt 
Replacer é um sal natural, com 33% menos sódio. Principais 
Vantagens: Não deixa residual metálico nos alimentos; Não 
compromete o sabor original dos alimentos e, com isso, au-
menta a qualidade de vida das pessoas; Produto 100% natural.

Aromas Doces e Salgados - A Sensient possui uma varie-
dade de aromas, tanto doces, como salgados. Aromas idênticos 
aos naturais que são desenvolvidos para se adequarem ás ne-
cessidades dos clientes. Nossos Aromas possuem versão Pó e 
Líquido e podem ser aplicados em uma infinidade de produtos.
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A Tate & Lyle, fornecedora global de ingredientes e solu-
ções para as indústrias de alimentos e bebidas, partici-
pou da FiSA 2013, desta vez apresentando o lançamento 

bem sucedido de SODA-LO™ Salt Microspheres, um ingrediente 
inovador que ganhou muitos prêmios, tais como NuW Excellence 
Awards 2012 e o prêmio IFT 2013 como o ingrediente mais inovador.

Outro destaque apresentado na FiSA 2013 foi o PULPIZ™ 
Pulp Extender, que gerou grandes expectativas entre os clientes.

Na categoria de bebidas, a Tate & Lyle demonstrou como conse-
guir mais com menos açúcar. Um exemplo foi o néctar de uva ENRI-
CH™ com PROMITOR® Soluble Corn Fiber e SPLENDA® Sucralose, Pink 
Lemonade REBALANCE™, a opção com edulcorantes naturais feitos 
com TASTEVA™ Stevia Sweetener e KRYSTAR® Crystalline Fructose.

O protótipo de massa de pizza enriquecida com fibras, graças a 
PROMITOR® Soluble Corn Fiber, foi uma grande atração, juntamente 
com a Pizza Aperitivo REBALANCE™ reduzido em sódio, graças a SODA-
-LO™ Salt Microspheres e X-PAND’R®, que ajudam a melhorar a textura.

Indulgente foi o principal conceito do Vanilla Soft Ice Cre-
am REBALANCE™ sem adição de açúcar, graças a SPLENDA® 
Sucralose,um edulcorante com zero caloria, reduzido em 
gorduras e enriquecido com fibras STA-LITE® Polidextrose. O 
substituto de gordura CREAMIZ™ ajuda a reduzir a gordura, 
enquanto fornece cremosidade e melhora a indulgência.

A Tate & Lyle opera através de duas unidades globais de 
negócio, a Speciality Food Ingredients e a Bulk Ingredients, que 
são apoiadas pelo Innovation and Commercial Development. 
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A estratégia do Grupo é tornar-se um fornecedor global 
líder de ingredientes alimentícios especiais através de um 
enfoque disciplinado no crescimento e direcionando o 
negócio da Bulk Ingredients para a gestão de rendimentos 
sustentada, para alimentar este crescimento.

A SFI incorpora ingredientes especiais à base de amido, 
adoçantes sem calorias e a Food Systems, que fornece 
soluções de ingredientes combinados. A Bulk Ingredients 
incorpora adoçantes a granel à base de milho, amidos 
industriais e produtos de fermentação.
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Tate & Lyle Brasil S/A
Av. Iraí, 438 - 11°

Indianópolis
04082-001 - São Paulo - SP

Fone: (11) 5090-3950
Fax: (11) 5090-3952
www.tateandlyle.com

vendas.brasil@tateandlyle.com


