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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.
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1997-2012: 15 anos de liderança!
A primeira edição da revista  Aditivos & Ingredientes 

foi lançada em 1997, por ocasião da terceira edição da 
Food Ingredients South America, no antigo Pavilhão 
Branco do Expo Center Norte. Foram momentos difí-
ceis, de luta corpo a corpo, para introduzir no mercado 
um veículo novo, com o conceito que até hoje faz o seu 
sucesso, a vulgarização científica. Explicar de forma clara 

e fácil, assuntos complexos e sofisticados.
No decorrer dos 15 anos que se sucederam, os concorrentes vieram 

aparecendo e... desaparecendo.  Hoje, a revista  Aditivos & Ingredientes, que 
outrora era publicada bimestralmente, já apresenta frequência de 10 edições 
anuais, de fevereiro até novembro, seguindo assim o mesmo padrão dos 
principais veículos B2B do mercado internacional.  Aditivos & Ingredientes 
ultrapassou as fronteiras do nosso país para se tornar uma revista também 
apreciada em vários países estrangeiros, tendo, inclusive, um escritório 
regional na República Popular da China.  Continua sendo, ao contrário de 
outras, uma revista 100% independente, ou seja, cuja liberdade de expressão 
e crítica não ficam amarradas a nenhum poste.

O site da Aditivos & Ingredientes também inovou e, por isso, se tornou 
um dos sites de ingredientes alimentícios com maior índice de visitação 
no mundo. Em 2012, o site da Editora Insumos deverá atingir a marca de 
1.000.000 de hits, por mês. uma verdadeira façanha! 

Só nos resta então agradecer aos nossos anunciantes, muitos deles par-
ceiros desde a primeira hora, pelo apoio e confiança que depositaram na 
revista ao longo desses 15 anos. Estamos trabalhando, arduamente, para que 
os próximos 15 anos sejam repletos de novidades, afinal, não alcançamos 
essa posição de liderança publicando artiguinhos ou massageando egos.

Boa leitura e, quem sabe, até 2027!

Michel A. Wankenne

Rumo a 1.000.000 de hits mensais!

www.insumos.com.br/aditivos_e_ingredientes/

Site de referência no setor de alimentos e bebidas.
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