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Reconhecimento do Mercado
Em nome de nossos funcioná-

rios e colaboradores, agradecemos 
aos caros clientes e consumidores 
que votaram em nossa empresa, 
demonstrando reconhecimento e 
confiança em nossos produtos, o 
que vem revigorar nossos esforços 
na busca de novas técnicas e formu-
lações, sempre para melhor servir.

A Corantec, ciente de sua res-
ponsabilidade, mantém seu objetivo 
de continuar inovando e oferecen-
do produtos naturais de alta qua-
lidade, propiciando, desta forma, 
o bem-estar e vida saudável às pes-
soas.

A Empresa
A Corantec, fundada em 1987, 

tem a missão de trazer as cores da 
natureza ao mercado de alimentos 
e bebidas.

Nestes 30 anos, vem oferecendo 
através de processos inovadores e 
criativos, produtos com excelência 
em qualidade, alcançando através 
do comprometimento e respeito 
aos seus clientes e consumidores, 
a liderança de mercado em vários 
segmentos que se utilizam de co-
rantes naturais, vegetais desidra-
tados, aditivos, condimentos e 
especiarias.

Esse resultado se traduz, den-
tre outros, no Prêmio BIS - Best 
Ingredients Suppliers -, fruto do 
tra balho, dos investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento.
Materializou-se, assim, a cria-

ção de uma inovadora e diferencia-
da linha de produtos, aumentando 
as opções de uso para massas, pães, 
biscoitos, doces, snacks, margari-
nas, laticínios, iogurtes, sorvetes, 
sucos, embutidos, rações animais, 
cosméticos, entre outros.

Atendendo a crescente deman-
da e exigências do mercado mun-
dial, se destaca na conscientização 
pela substituição de produtos arti-
ficiais e sintéticos por naturais.

Com expressivos estoques regu-
ladores de matérias-primas, garan-
te tranquilidade aos nossos atuais 
e futuros clientes. Sendo uma em-
presa genuinamente brasileira, co-
labora com o crescimento de nosso 

país, levando a pujança de nossas 
riquezas naturais e soluções de 
qualidade ao mercado mundial.

Portfólio de Produtos
Corantes 

N a t u r a i s : 
urucum, cúr-
cuma, clorofi-
la, carmim de 
cochoni lha , 
caramelo, car-
bo, dióxido de 
titânio, bem como formulações espe-
cíficas em pós, lipo e hidrossolúveis, 
para cada necessidade.

Vegetais Desidratados: beterra-
ba, espinafre, tomate, cenoura, sele-
cionados e/ou concentrados.
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Caramelo (Pó/Líquido)

Ervas e Especiarias Corantes Naturais




