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Reconhecimento do Mercado
Nos sentimos honrados por receber 

o Prêmio BIS pelo terceiro ano consecu-
tivo. Trabalhamos para proporcionar valor 
agregado à indústria e aos consumidores 
finais, tendo como missão gerar ideias 
inteligentes, desenvolver produtos vence-
dores e fornecer ingredientes confiáveis, 
sempre comprometidos com a excelência, 
a tecno logia e a qualidade. O reconheci-
mento do mercado e dos nossos clientes 
demonstra que estamos no caminho certo. 
Por isso, a Döhler continua seus investi-
mentos na América Latina, reforçando 
sua estratégia com a aquisição de duas 
novas operações: Döhler Rio Pardo, com 
foco em preparados de frutas, e Mais Fru-
ta Soluções, focada no desenvolvimento e 
venda de produtos para Food Service.

Juan Maldonado -  Presidente LATAM

A Empresa
Seja um extrato natural, um purê 

de frutas ou um produto inovador, todos 
levam algo em comum: a paixão. É com 
esta filosofia e como parceiros da indús-
tria de alimentos e bebidas, que a empre-
sa convida o mercado a descobrir mais 
sobre como colocam em prática ideias 
inteligentes e produtos de excelência. 

A Döhler é uma empresa fundada em 
1838, líder em tecnologia, produtora, 
vendedora e fornecedora global de ingre-
dientes naturais, sistemas de ingrediente 
e soluções integradas para a indústria de 
alimentos, lácteos e bebidas.

Com matriz em Darmstadt, Alemanha, 
e presença global em mais de 130 países, 
é através de uma rede global de inovações, 
que seus colaboradores disponibilizam, do 
conceito à implementação, soluções para 
empresas que procuram por expansão de 
seus negócios, maior lucratividade e oti-

mização do processo produtivo de uma 
maneira simples e conveniente. 

A Döhler usa tecnologia de última ge-
ração para desenvolver e criar um amplo 
portfólio de ingredientes e soluções inte-
gradas: aromas, emulsões, corantes natu-
rais, ingredientes saudáveis, compostos e 
blends, preparados de fruta, bases para 
bebidas alcoólicas e não alcoólicas, bases 
lácteas, bases de cereais e malte, siste-
mas de edulcorantes, sucos de frutas e 
vegetais, purês e concentrados. 

A empresa desenvolve bebidas, produ-
tos lácteos e alimentos de acordo com as 
demandas de cada mercado, dentro das 
mais diversas categorias: juicy, snacks, 
bebidas à base frutas, águas aromatiza-
das, carbonatados, colas, chás, bebidas 
de malte, bebidas esportivas, energéti-
cos, bebidas alcoólicas, beermix, lácteos 
e alternativas lácteas, iogurtes, bebidas 
de café, sobremesas, sorvetes, confeitos 
e doces, biscoitos, recheios e panificação.

“WE BRING IDEAS TO LIFE.” des-
creve brevemente o acesso estratégico 
e holístico do Grupo à inovação que en-
globa inteligência de mercado, monito-
ramento de tendências, desenvolvimento 
de produtos inovadores e aplicações, con-
sultoria em segurança alimentar e micro-
biologia, legislação, consultoria técnica, 
ciência do consumidor e sensorial.

Portfólio de Produtos
Aromas Döhler
A natureza como fornecedor e inspi-
ração para aromas e extratos de primei-
ra qualidade! 

Para criar os aromas, a empresa utiliza 
o que a natureza oferece de melhor. Com 
a ajuda das tecnologias mais modernas, a 
Döhler produz autênticas matérias-primas 
gustativas a partir de frutos frescos, semen-
tes, grãos, vegetais e outras plantas, que 

permitem que seus experientes aromistas 
desenvolvam criações aromáticas inovado-
ras e com os mais requintados nuances. 

Devido a um amplo portfólio de ingre-
dientes, a empresa conhece qual o com-
portamento dos aromas junto com outros 
ingredientes, em diferentes embalagens 
e processos de produção, nas mais varia-
das aplicações. Desse modo, sabe como é 
preciso formular os aromas para que o seu 
produto tenha sempre um sabor perfeito.
Sistemas de Dulçor Döhler
Trazendo de volta a indulgência sem culpa! 

Para um mundo em busca de produtos 
com uma tabela nutricional reequilibra-
da, a Döhler traz MultiSense®, plataforma 
que oferece uma ampla gama de soluções 
de dulçor para o seu produto. Da redução 
significativa à moderada do açúcar, há 
MultiSense® Sweet. Se o seu produto for 
projetado com edulcorantes, o MultiSense® 
Masking reduzirá o sabor residual, 
alcançando um perfil de sabor mais lim-
po. O toque final vem com o MultiSense® 
Mouthfeel, uma poderosa ferramenta que 
imita a textura e a impressão de açúcar. E o 
mais importante, esta tecnologia de ingre-
dientes é 100% natural para um mercado 
de rótulos amigáveis e para um controle 
de peso mais saudável. Além da plataforma 
MultiSense®, a empresa possui outras três 
plataformas para redução de açúcar:

MultiSweet® Classic: dulçor equili-
brado para produtos sem açúcar ou com 
reduzido teor de açúcar.

MultiSweet Stevia®: alternativa natu-
ral para redução de açúcar. 

MultiSweet Fruit®: adoçante natural, 
100% fruta, para o seu produto premium. 
Fabricado sem aditivos químicos durante 
todo o processo de produção, possui um 
poder adoçante semelhante ao do açúcar 
com o sabor pleno do verdadeiro açúcar.

Descubra as sensações em alimentos 
e bebidas do futuro.

Aromas Artificiais (Pó/Pasta/Líquido) Aspartame

Proteína de SojaAcessulfame-K Aromas para Bebidas




