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Batendo os 500.000 hits mensais!
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Site de referência no setor de alimentos e bebidas.
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EDITORIAL

É com grande satisfação que apresentamos mais uma edição do Guia do 
Comprador, obra de referência para o setor alimentício e para as empresas 
e profissionais que nele atuam. 

Criado há 13 anos, o Guia do Comprador, mais do que nunca, continua 
a cumprir o seu objetivo: oferecer aos profissionais uma maneira fácil e 
rápida de pesquisa sobre ingredientes e matérias-primas disponíveis no 
mercado, bem como as empresas que os fabricam e/ou comercializam. 

Ao longo destes anos, o Guia do Comprador vem se consolidando 
cada vez mais no mercado alimentício, e hoje é uma obra de referência e 
fonte de consulta permanente, sendo aguardado com ansiedade por muitos 
dos profissionais que atuam no setor, pois sabem que as informações nele 
publicadas são atualizadas e confiáveis para agilizar o seu trabalho diário.

O Guia do Comprador 2011 apresenta uma relação de matérias-primas 
utilizadas em todos os setores do mercado alimentício e, nas suas páginas 
finais, as respectivas empresas que os fabricam, distribuem, comercializam 
ou importam. 

Boa consulta!

Michel A. Wankenne

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.
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