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Mensagem da Diretoria

A Empresa Os Produtos

“É com muita alegria que recebemos a notícia do Prêmio Best Ingredients 
Supplier. Ser indicado por nossos clientes e reconhecido pelo mercado onde 

atuamos é muito gratificante. Demonstra mais uma vez que estamos no caminho 
certo, com contínuos investimentos em novas tecnologias e soluções integradas 
para auxiliar nossos clientes a aumentarem o sucesso do portfólio de suas mar-

cas com alta qualidade e valor agregado para os consumidores finais”. 

Aromas Döhler
A natureza como fornecedor e inspiração para aromas e 
extratos de primeira qualidade! 

Para criar os aromas, a empresa utiliza o que a natureza ofe-
rece de melhor. Com a ajuda das tecnologias mais modernas, 
a Döhler produz autênticas matérias-primas gustativas a partir 
de frutos frescos e outras plantas, que permitem que seus expe-
rientes aromistas desenvolvam criações aromáticas inovadoras e 
com os mais requintados nuances. 

Devido a um amplo portfólio de ingredientes, a empresa 
conhece qual o comportamento dos aromas junto com outros 
ingredientes, em diferentes embalagens e processos de produ-
ção, nas mais variadas aplicações. Desse modo, sabe como é pre-
ciso formular os aromas para que o seu produto tenha sempre 
um sabor perfeito.

Corantes Döhler
Corantes naturais - para produtos que se destacam!

Nunca a variedade de produtos foi tão interessante como hoje. 
Por isso, é cada vez mais importante que seu produto se destaque 
imediatamente. Geralmente, é a cor atraente que contribui signi-
ficativamente para a atratividade do produto e se torna, muitas 
vezes, decisiva na decisão de compra do consumidor. Além da se-
leção de cor, a naturalidade dos ingredientes do produto também 
tem se tornado cada vez mais importante. O processamento pró-
prio de frutas e vegetais e o suprimento mundial oferecem aces-
so preferencial aos concentrados corantes e corantes naturais, 
propiciando, assim, a criação de uma ampla gama de tonalidades 
para aplicação em bebidas e alimentos. O portfólio de corantes da 
Döhler inclui os concentrados de frutas e vegetais, além de emul-
sões turvantes, corantes naturais e naturais idênticos, todos com 
alto padrão de qualidade, propriedades sensoriais espetaculares e 
ótima estabilidade no produto final. 

A Döhler é uma empresa fundada em 1838, líder em 
tecno logia, produtora, vendedora e fornecedora global de in-
gredientes naturais, sistemas de ingredientes e soluções inte-
gradas para a indústria de alimentos e bebidas.

Com matriz em Darmstadt, Alemanha, e presença global 
em mais de 130 países, é através de uma rede global de ino-
vações que seus colaboradores disponibilizam, do conceito à 
implementação, soluções para empresas que procuram por 
expansão de seus negócios, maior lucratividade e otimização 
do processo produtivo de uma maneira simples e conveniente. 

A Döhler usa tecnologia de última geração para desen-
volver e criar um amplo portfólio de ingredientes e soluções 
integradas: aromas, emulsões, corantes naturais, ingredien-
tes saudáveis, compostos e blends, preparados de fruta, bases 
para bebidas alcoólicas e não alcoólicas, bases lácteas, bases 
de cereais e malte, sistemas de edulcorantes, sucos de frutas 
e vegetais, purês e concentrados. 

 “WE BRING IDEAS TO LIFE.” descreve brevemente o 
acesso estratégico e holístico do Grupo à inovação, que en-
globa inteligência de mercado, monitoramento de tendên-
cias, desenvolvimento de produtos inovadores e aplicações, 
consultoria em segurança alimentar e microbiologia, legis-
lação, consultoria técnica, ci-
ência do consumidor e 
sensorial.
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