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CNI Colloïdes

A Colloïdes Naturels Brasil, líder mundial em goma acá-
cia, marcou presença mais uma vez na Food Ingredients 

2010. Cada vez mais inovadora, a Colloïdes trouxe produtos 
funcionais, patenteados e exclusivos, como a já conhecida 
linha Fibregum, uma linha nutricional que padroniza a goma 
acácia com um teor de 90% de fi bras prebióticas em base 
seca, pode ser adicionado nos mais diversos produtos sem 
alterar cor, odor e sabor, não apresenta efeitos colaterais 
à saúde humana, tem alta tolerância intestinal, apresenta 
estudos comprobatórios,  é não-cariogênico e tem baixo teor 
calórico. O mais novo lançamento da linha é o Fibregum Cle-

ar, para enriquecimento de bebidas com fi bras, que pode ser 
adicionado, inclusive, em águas, uma vez que não turva, não 
dá viscosidade e não altera as características organolépticas 
da bebida fi nal. Ainda nesta linha, a empresa tem os produtos 
Fibregum Bio, a versão orgânica da goma.

A empresa apresentou também o Equacia, um texturizante 
nutricional que é uma sinergia entre as fi bras solúveis da acá-
cia e as fi bras insolúveis do trigo, que atua como substituto 
de gordura e pode ser utilizado nas mais diversas aplicações, 
tais como panifi cação, laticínios, cárneos, confeitos, molhos, 
entre outros. O Efi cacia, goma acácia com alto poder emul-
sifi cante, destinado a emulsões com grande porcentagem 
de fase oleosa e/ou de difícil emulsão. Além de trazer ainda 
outros produtos que destacam as propriedades nutricionais 
e tecnológicas da goma acácia.

Em parceria com a Colloïdes, os laboratórios Bioserae 
vêm cada vez mais se destacando devido aos seus ingredientes 
naturais voltados à saúde e bem-estar, como o Cactinea, in-
grediente original do fruto do cacto com ação no controle de 
peso através da desintoxicação e eliminação de fl uídos junto 
ao seu alto teor de antioxidantes. O Neopuntia, fi bra lipolítica 
que elimina até 30% da gordura do alimento consumido em 
uma refeição. O Id-Alg, algas marinhas que bloqueiam a ação 
de enzimas digestivas, entre outros produtos ligados à saúde 
e bem-estar humano.

Colloïdes Naturels Brasil 
Comercial Ltda.

Rua Monte Alegre, 212 - Conj. 12
05014-000 - São Paulo, SP

Fone: (11) 3862-2028
Fax: (11) 3862-2028
www.cniworld.com

“Entre em contato conosco para maiores informações e 
assistência técnica”.
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Cognis

Cognis na FISA 2010: nutrição moderna e bem-estar

A Cognis apresentou na FISA, este ano, produtos e so-
luções para atender as demandas da moderna nutrição. A 
plataforma “Newtrition ™ - Eat.Feel.Live” oferece aos clientes 
produtos de alta qualidade, levando bem-estar e saúde aos 
consumidores. Também apresentou conservantes naturais e 
antioxidantes que se encaixam com a tendência “clean label”, 
e anunciou a abertura de uma nova unidade de produção de 
ingredientes alimentares no Brasil, em 2011.

Cada vez mais os consumidores estão procurando produ-
tos que, além de atender aos conceitos básicos de nutrição, 
possam aumentar a  sensação de bem-estar e prazer. A Cognis 
exibiu uma gama de ingredientes e produtos acabados, todos 
eles associados com pelo menos um dos cinco benefícios 
de bem-estar identifi cados como chave para a estratégia - 
“Newtrition ™ - Eat.Feel.Live”: Beleza, vitalidade, proteção, 
equilíbrio interior, alegria e prazer. 

Outro conceito de produto para beleza foi exibido com 
“Shape Up”

Shape Up é um suplemento de frutas contendo Tonalin ® 
CLA para melhorar a composição corporal. É fornecido em 
ampolas de 25 ml, destinado as pessoas conscientes do seu 
corpo que não querem tomar cápsulas. Shape Up, são cristais 
de grapefruit com Tonalin ® CLA para ingestão diária - uma 
verdadeira inovação em suplementos alimentares.

Também na FISA a Cognis anunciou a nova instalação de 
produção dos emulsifi cantes e agentes aerantes no Brasil. 
O início da produção está programado para começar no se-
gundo trimestre de 2011. Um centro de competência local 
também será construído possibilitando oferecer e desenvolver 
soluções alimentares especifi camente voltada para o mercado 
sul-americano. 

Cognis Brasil Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 10.989 - 4º

04578-000 - São Paulo, SP
Fone: (11) 2133-2500
Fax: (11) 2133-2513

www.cognis.com
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Corn Products

Pioneirismo, inovação, ética e respeito ao meio ambiente. 
Seguindo esses preceitos, a Corn Products Brasil cons-

trói sua história há mais de 80 anos, oferecendo ingredientes 
refi nados de origem agrícola, aos mais diversos segmentos do 
mercado brasileiro. A Corn Products investe constantemente 
no desenvolvimento da sua linha de ingredientes e na oferta 
de soluções completas a seus clientes, disponibilizando um 
moderno Centro de Desenvolvimento de Ingredientes e 
Aplicações, assessoria técnica, instalação de equipamentos 
e suporte logístico.  

Presente na FISA 2010, a 
Corn Products destacou o 
Enliten®, um edulcorante natural 
intenso com alto conteúdo de 
Rebaudiosídeo A, maior do que 

95%, extraído das folhas de estévia, sem modifi cação química, 
de uma variedade patenteada pela empresa Morita do Japão, 
parceira da Corn Products International.  Diante de um 
mercado cada vez mais exigente por especifi cações e efeitos 
diferenciados devido a mudanças de hábitos alimentares para 
um modo de vida mais saudável, o Enliten®, pelo conjunto 
de benefícios que possui, é um edulcorante ideal para uso em 
praticamente qualquer alimento ou bebida. Aplicações poten-
ciais desse edulcorante incluem: produtos lácteos, bebidas, 
balas e confeitos, produtos para panifi cação, cereais matinais, 
geléias e conservas, produtos para dieta, adoçantes de mesa e 
suplementos nutricionais. No estande, os visitantes tiveram a 
oportunidade de comprovar as características e benefícios dos 
ingredientes por meio de degustação de produtos fi nais, como 
balas, cookies, bolos, iogurtes, sorvetes, chás e refrigerantes.  

A Corn Products sabe que o conhecimento e a criativi-
dade no desenvolvimento de produtos, suas aplicações, seu 
processo de produção e as tendências de mercado são muito 
importantes.  É por isso que inova e cria soluções técnicas 
diferenciadas para o sucesso dos clientes, fornecendo ingre-
dientes e soluções de alta qualidade, que contribuam para 
melhoria dos produtos que estarão no mercado.

Corn Products Brasil 
 Ingredientes Industriais Ltda

Av. do Café, 277 - Torre B - 2º andar
04311-00 São Paulo - SP

www.cornproducts.com.br
www.enlitensweetener.com
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CP Kelco

As inovadoras pectinas Genu® Explorer da CP Kelco 
possibilitam novos horizontes em texturas para geléias, 

geléias lights e cremes de frutas. 
A CP Kelco ganhou a medalha de ouro na categoria “O 

ingrediente alimentício mais inovador", na Food Ingredients 
South America (FISA) de 2010, ao apresentar uma nova gama 
de pectinas projetadas para criar texturas únicas em geléias, 
geléias de baixo teor de açúcares e sem açúcar.

Comercializadas sob a marca Genu Explorer, a CP Kelco 
produz estes novos tipos de pectinas por meio de um processo 
patenteado, que mantém as propriedades naturais da pectina. 
Para os consumidores, as pectinas Genu Explorer permitem 

produtos com texturas suaves, mais brilho e excepcional fl avor. 
Também melhora a distribuição da fruta e tem grande apelo 
visual por eliminar a sinerese. Os consumidores ainda podem 
desfrutar de geléias lights squeezable, que são convenientes e 
divertidas. Em geléias de baixo teor de açúcares ou sem açú-
car, as pectinas Explorer também proporcionam uma textura 
spreadable com excelente identidade das frutas.

Para os produtores, as pectinas Genu Explorer oferecem 
fl exibilidade no desenvolvimento das fórmulas, tolerância às 
variações no processo de produção, especialmente quando se 
utilizam diferentes tipos de frutas. Além disso, não há neces-
sidade do uso de outras gomas - a pectina Genu Explorer é 
uma solução de um ingrediente único.

A CP Kelco está orgulhosa por ser reconhecida pela ino-
vação e dedicação ao fornecimento de ingredientes saudáveis 
para as necessidades dos consumidores a nível global.

Agradecemos à UBM pelo prêmio recebido na FISA.
A CP Kelco é o principal fabricante e fornecedor mundial 

de especialidades em hidrocolóides, com instalações na Améri-
ca do Norte, Europa, Ásia e América Latina. Pertencente à JM 
Huber Corporation, as linhas de produtos CP Kelco incluem 
pectinas, gelanas, gomas xantanas, carragenas, CMC, LBG e 
concentrado de proteína microparticulada de soro de leite e 
outros biopolímeros, comercializados sob marcas que incluem 
Genu®, Genugel®, Genutine®, Genuvisco®, Genulacta®, 
Slendid®, Kelcogel®, Keltrol®, Cekol®, e Simplesse®. 

CP Kelco Brasil S.A.
Rua Teixeira Marques, 845
13485-127 - Limeira, SP
Fone: (19) 3404-4640
Fax: (19) 3404-4559
www.cpkelco.com
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Doce Aroma

DOCE AROMA - VOCÊ PODE CONFIAR!

A Doce Aroma, na FISA 2010, promoveu a representativida-
de da sua marca institucional e reforçou as suas últimas 

novidades apresentadas ao mercado. Unindo pesquisa e criati-
vidade, a empresa dispõe de diversas linhas de especialidades 
para a indústria alimentícia, além de completa linha de ingre-
dientes e aditivos. Oferecendo facilidade com qualidade, as 
formulações das especialidades conferem soluções criativas, 
práticas e valiosas e já estão disponíveis para os clientes que 
queiram adquiri-los. A empresa ofereceu também nesta edição 
do evento, diversos produtos em condições especiais em sua 
linha de ingredientes e reforça seu compromisso em oferecer 

sempre os melhores produtos para o mercado. 
E, consciente de sua atuação, a Doce Aroma participou 

da FISA 2010 e a considera uma das melhores feiras direcio-
nadas para a indústria alimentícia. Sua atuação nesta edição 
elevou o nível de satisfação de seus clientes e surpreendeu 
pela assertividade do público em visita ao evento. 

A Doce Aroma agradece aos visitantes e se dispõe a dar 
continuidade aos assuntos iniciados durante a feira.

A Doce Aroma
A Doce Aroma Comercial Ltda. (Doce Aroma) é uma em-

presa de tradição em importação e distribuição de aditivos e 
ingredientes para a indústria alimentícia e, mantendo estreito 
relacionamento com seus clientes, a empresa identifi ca e 
desenvolve a introdução e distribuição de produtos que se-
jam adequados a real necessidade de seus clientes e mede a 
satisfação de seus esforços pelos seus índices de aprovação 
e satisfação, determinada em pesquisas constantes. Conta 
com uma equipe qualifi cada, arrojada e competente, trei-
nada constantemente para alcançar os níveis de efi cácia e 
qualidade exigidos por seus clientes.  Atuando nacionalmente 
e expandindo seus negócios para atingir novos mercados, a 
Doce Aroma lança em 2010 novas linhas de produtos e mixes 
personalizados. Sua atuação no mercado nacional prima à 
responsabilidade, à ética e à competência como sinal de seu 
comprometimento em distribuir com qualidade, o que faz da 
empresa uma organização de destaque. 

DOCE AROMA – VOCÊ PODE CONFIAR!

Doce Aroma Comercial Ltda.
Av. Guilherme Cotching, 726 - 4º 

02113-010 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2633-3000
Fax: (11) 2631-6015

www.docearoma.com.br
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Döhler

Produtos naturais e mais saudáveis com a aplicação de 
funcionais. Este foi o portfólio que a Döhler apresentou 

na 15ª edição da Food Ingredients South America. Clientes 
e visitantes encontraram inovação em várias categorias 
de produtos: sucos de frutas, smoothies e néctares, sucos 
gaseificados, águas e chás prontos para beber, bebidas 
sem gás, energéticos e shots, iogurtes, soja mais leite, 
sobremesas, sorvetes e carbonatados premium, além de 
ingredientes desenvolvidos com alta tecnologia, como as 
linhas de edulcorantes MultiSweet Plus®, MultiSweet Fruit®, 
MultiSweet Stevia®, MultiSweet TEC®, e aromas naturais. 

Baseada no seu know how em tecnologia de fermentação 
e combinando saúde com benefícios de sabor, a empresa 
demonstrou várias bebidas conhecidas como “brewed 
lemonades”, com 0,0% álcool, produtos premium com bases 
de malte e sucos fermentados, como champanhe, prosecco, 
sidras e cervejas. 

Destaque também para a nova geração de produtos com 
pedaços reais de frutas, oferecendo a sensação do “suco 
espremido na hora”. Esses produtos foram apresentados em 
duas versões: leite mais frutas e néctar de frutas. Bebidas 
com antioxidantes naturais e a linha completa de produtos 
lácteos com notas de café e chocolate completaram o 
portfólio e chamaram a atenção do público.

A Döhler é uma empresa global produtora, vendedora 
e provedora de ingredientes naturais, sistemas de 
ingredientes e soluções integradas para a indústria de 
alimentos e bebidas.

Seu amplo portfólio engloba aromas e emulsões, frutas 
e vegetais, bases para bebidas e lácteos, edulcorantes, 
corantes naturais, ingredientes funcionais e sistemas de 
ingredientes.

“We bring ideas to life”. Este é o compromisso do Grupo, 
dando suporte aos seus clientes no desenvolvimento de 
novos produtos, do conceito à realização. Por isso, todo dia, 
milhões de pessoas mundialmente consomem alimentos e 
bebidas contendo ingredientes Döhler.

Döhler América Latina Ltda.
Rua Miguel Guidotti, 905 
13485-342 - Limeira, SP

Tel.: (19) 2114-6000
Fax: (19) 2114-6001
www.doehler.com.br
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Doremus

A Doremus comemorou durante a FI, 25 anos de grandes 
conquistas e realizações, destacando-se como um dos prin-

cipais fabricantes e distribuidor de soluções em ingredientes 
da indústria de alimentos. 

A empresa esteve presente no programa de conferências 
da Feira e também concorreu para o FI Awards, demonstrando 
uma solução inovadora para fabricação de petit suisse. 

Produtos apresentados
- Aromas Salgados: diversos sabores produzidos com tecno-

logia avançada e matérias-primas exclusivas. 
- Doregel-C: sistemas de hidrocolóides em combinação com 

aromas de catchup e cheddar, que possibilita a aplicação fácil 
e prática de cubos saborizados, proporcionando excelente 
apelo visual e sabores na massa dos embutidos.

- Condimentos - Tecnologia Criomill: produto desenvolvido 
com a utilização de especiarias moídas por criogenia, que 
conferem aos embutidos um perfi l de sabor e aromatização 
único, processo o qual a Doremus é pioneira no Brasil.

- Doremix PS: sistema de ingredientes para fabricação de 
petit suisse, que otimiza os processos e reduz os custos de 
fabricação desse queijo tão consumido no mercado nacional. 

Doremus Alimentos Ltda.
Rua Santa Maria do Pará, 32 e 42

07175-400 - Guarulhos, SP
Tel: (11) 6436-3333
Fax: (11) 6436-3333

www.doremus.com.br

Principais Produtos
• Aromas 
• Acidulantes
• Antioxidantes 
• Carragenas
• Condimentos
• Conservantes
• Corantes naturais
• Edulcorantes

• Emulsifi cantes 
• Especiarias 
• Estabilizantes 
• Espessantes 
• Molhos 
• Proteínas de soja e leite
• Tripas naturais

Agradecemos a todos os clientes, fornecedores e amigos 
que vieram nos abraçar e prestigiar nesse importante evento.
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DSM

A DSM Produtos Nutricionais lançou na Food Ingredients 
South America 2010 a plataforma How can we HEALTH 

you? (Como podemos torná-lo mais saudável, em tradução 
livre), através dos Benefícios de Saúde, propostas de forte 
apelo nutricional para cada fase e estilo de vida.

Os cinco principais segmentos - bebidas, lácteos, nu-
trição infantil, alimentos básicos e suplementos - também 
estavam bem destacados e contavam com produtos lançados 
no mundo inteiro com ingredientes da DSM. Tudo sempre 
embasado pelo selo Quality for Life™. 

O estande sempre estava concorrido e os clientes puderam 
degustar bebidas, biscoito, barra de cereal e leite fortifi cados 
com vitaminas, carotenóides e ingredientes funcionais (como 

o PeptoPro, Fabuless, Ômega-3), tudo preparado pelo nosso 
Laboratório de Aplicação. Estes alimentos e bebidas tinham 
Benefícios de Saúde relacionados ao controle de peso, desem-
penho mental, beleza, recuperação muscular, entre outros.  Al-
gumas atrações chamavam a atenção dos visitantes, tais como 
o bar de drinks com opções de adicionar as vitaminas para os 
Benefícios de Saúde que queriam, e o Posto de Gasolina que 
tinha bebidas para a beleza da pele e para o desempenho no 
esporte, ajudando na recuperação muscular.

As atividades da feira não pararam por aí. Tivemos a participa-
ção de Jorgen Quick (gerente de Marketing Global) no congresso 
da feira, apresentando o Fabuless, onde também apresentamos 
o PeptoPro , em um evento de clientes no Novotel, com o tema 
de “How can we HEALTH you? - de Benefício a Produtos”, con-
tando com a participação de mais de 80 pessoas, entre clientes 
e autoridades, e apresentamos como podemos ajudar a industria 
de alimentos e bebidas no caminho da inovação.

E, para fecharmos este evento, o Ropufa®’15’ n-3 High DHA 
Powder S/SD ganhou o prêmio como 3º Ingrediente alimentício 
mais inovador pela FI Awards. Luiz Leite recebeu o prêmio e discur-
sou sobre a DSM e o mercado brasileiro de ingredientes funcionais.

Linhas de Produtos
• Vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. 
• Carotenóides – Beta-caroteno e Caro Care, luteína, licopeno, 

zeaxantina, entre outros.
• Ômegas-3 e 6. 
• Ingredientes Funcionais – PeptoPro e Fabuless, entre outros.
• Pré-misturas.

DSM Produtos Nutricionais Ltda.
Av. Eng. Billings, 1729 - Prédio 31

05321-010 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 3760-6300
Fax: (11) 3760-6492

www.dsm.com
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Gemacom Tech

GEMACOM TECH, UMA HISTÓRIA
DE SUCESSO E MUITAS REALIZAÇÕES

2010 é certamente um ano de muitas realizações para a 
Gemacom Tech, pois, além de comemorar 20 anos de ati-

vidades, grandes eventos e projetos estão se realizando. Mais 
do que fornecer ingredientes de alta qualidade, a Gemacom 
Tech oferece tecnologia de ponta a seus clientes, desenvolvida 
de forma única e inovadora por uma equipe técnica altamente 
qualifi cada, apoiada por três certifi cações internacionais: ISO 
9001 - Gestão da Qualidade, ISO 14001 - Gestão de Meio 
Ambiente e OHSAS 18001 - Gestão em Saúde e Segurança 
Ocupacional, fi cando clara a sua visão de “Ser reconhecida 
como fabricante do melhor ingrediente do mercado”. 

Unidades industriais
A Gemacom Tech possui duas unidades industriais no Estado 

de Minas Gerais. Na unidade Juiz de Fora são produzidos aromas, 
corantes, preparações de frutas, preparados de geléia, coberturas 
e recheios doces, estabilizantes e espessantes, edulcorantes, 
misturas em pó aromatizadas, pastas de queijos e condimentos. 

A unidade Guarani dedica-se a fabricação da linha de 
amidos modifi cados, sendo uma das mais modernas plantas 
deste segmento no Brasil.

Pesquisa, desenvolvimento e inovação
Dotada de laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação e planta-piloto próprios, a Gemacom Tech possui 
uma equipe técnica altamente qualifi cada que desenvolve 
toda a linha de ingredientes alimentícios, além de assessorar 
a formulação de novos produtos.

FiSA 2010
A Gemacom Tech recebeu em seu estande a visita de di-

versos clientes, fornecedores e parceiros e apresentou a linha 
Clean. Linha de produtos diferenciados e com perfi l adequado 
as novas necessidades do mercado, com matérias-primas orgâ-
nicas, tecnologia em processamento, livres de conservantes, 
com embalagem adequada e muitas outras vantagens. 

A feira foi extremamente satisfatória e a Gemacom Tech 
já confi rmou sua presença para 2012.

Gemacom Tech Indústria 
e Comércio Ltda.

Rua Bruno Simili, 380
36092-050 - Juiz de Fora, MG

Tel.: (32) 3249-7600
Fax: (32) 3249-7610

www.gemacomtech.com
gemacomtech@gemacomtech.com

Gemacom Tech Indústria 

Siga a Gemacom Tech no twitter @gemacomtech


