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Reconhecimento do Mercado
Agradecemos com muita alegria o 

reconhecimento e confiança de nossos 
clientes e fornecedores em nos pres-
tigiar, pelo terceiro ano consecutivo, 
com o Prêmio BIS 2017. Nossa missão 
em proporcionar experiências únicas 
que dão sabor à vida somente é possível 
devido a dedicação e comprometimen-
to de todos os colaboradores da Fuchs 
Gewürze do Brasil, que diariamente 
entregam produtos de qualidade, com 
transparência e sustentabilidade.

A Empresa
A Fuchs Gewürze do Brasil, com o 

objetivo de atender o crescimento do 
mercado de ingredientes alimentícios, 
inicia neste ano a expansão e moder-
nização de suas unidades. A empresa 
conta com um novo departamento de 
projetos industriais que irá focar na 
ampliação da fábrica em Itupeva - SP 
e unidade TROPOC, beneficiadora de 
Pimenta do Reino, localizada em Cas-
tanhal - PA, com a instalação de novos 
equipamentos e tecnologias, gerando 
mais oportunidades de negócios e ino-
vações em produtos e serviços. Além da 
ampliação física da unidade de Itupeva, 
a mesma receberá novos equipamentos 
de processamento, incluindo a instala-
ção de tratamento térmico para a re-
dução de microrganismos dos nossos 
produtos. 

Para a unidade de Castanhal - PA, 
um novo complexo operacional será 
instalado, incluindo  áreas de armaze-
namento, beneficiamento, tratamento 
térmico e moagem, transformando a 
TROPOC em uma exportadora de ma-
terial acabado, totalmente rastreado, 
diretamente para as unidades fabris 

Caldos em Pó Ervas e Especiarias

Vegetais Desidratados (Pó/Flocos)

Condimentos e Condimentos Preparados

Aroma de Fumaça 
(Pós/Líquidos)

dos nossos clientes localizados nos cin-
co continentes. Além das ampliações 
de nossas unidades, iniciamos o pro-
cesso de certificação da norma FSSC 
22000, elevando ainda mais os padrões 
de qualidade dos produtos e processos, 
atendendo a crescente demanda do 
mercado por empresas certificadas. 

A Fuchs Gewürze do Brasil oferece 
um portfólio diversificado e diferencia-
do de soluções em sabores para Frigo-
ríficos, Indústria de Pescados, Snacks, 
Laméns, Lácteos e Panificação, Food 
Service e Varejo. Nossa equipe de P&D 
é integralmente dedicada ao desenvol-
vimento de produtos sob medida e em 
consultoria técnica, agregando valor 
ao produto e processos, resultando 
em maior diferenciação no mercado e 
parcerias de longo prazo com clientes 
e fornecedores. Recentemente, lança-
mos a linha de ingredientes em pas-
ta, com produtos como alho, cebola, 
azeitona, outros vegetais e pimentas, 
atendendo a demanda da indústria por 
inovações e produtos de qualidade. 

A presença global do Grupo Fuchs 
em países como Alemanha, Estados Uni-
dos, Romênia, França, China e Brasil, 
bem como um estreito relacionamento 
com parceiros e fornecedores homologa-
dos e certificados, nos permite selecionar 
os melhores produtores e fornecedores 
de matéria-prima ao redor do mundo, 
aperfeiçoar as operações logísticas, des-
de a importação até a entrega do produ-
to final, e a oferecer um excelente custo- 
benefício aos nossos clientes.

Portfólio de Produtos
A Fuchs Gewürze do Brasil Ltda. 

oferece um amplo portfólio em ervas, 
especiarias, condimentos e aromas, 
atendendo todos os segmentos da 

indústria alimentícia. São ao todo 
15 linhas de produtos, das quais 
destacamos:
• Linha Condfuchs: Linha de condi-

mentos especialmente desenvolvi-
dos para atender toda a indústria ali-
mentícia, podendo ser aplicados em 
diversas categorias, como snacks, 
molhos, lámen, lácteos, panificação, 
peixes, aves, carnes e embutidos, 
conferindo sabor, aroma e aparência 
ao produto final.

• Linha Colorfuchs: Linha de corantes 
naturais elaborados para atender a 
indústria alimentícia. Possui uma 
vasta aplicação, contemplando toda 
a linha de culinários e frigoríficos, 
com destaque para os produtos 
Colorfuchs Carmim e Colorfuchs 
Urucum.

• Linha Fuchsmoke: A linha Fuchsmoke 
é composta de aromas naturais de 
fumaça, classificados como aro-
mas de reação. Sua aplicação se 
dá em bacon, embutidos cozidos e 
hambúrgueres.

• Linha Fuchstend: Linha de aromas 
naturais de fumaça, que através do 
processo de purificação conferem ao 
produto aplicado estabilização, que 
permite a inibição do crescimento 
microbiano.

• Óleos Essenciais: Substâncias orgâni-
cas e naturais, solúveis em água, res-
ponsáveis pelo aroma dos produtos.

• Ervas e Especiarias: São produtos 
naturais desidratados, que podem 
ser aplicados em diversas categorias 
do ramo alimentício, dando mais sa-
bor ao produto final.

• Vegetais Desidratados: São produtos 
naturais desidratados, que podem 
ser aplicados em diversas categorias 
do ramo alimentício, como molhos, 
marinados, sopas e condimentos.




