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Reconhecimento do Mercado 
É com muito orgulho que recebemos, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio BIS na categoria de  

corantes naturais. É extremamente importante receber esse reconhecimento em um momento onde a in-
dústria de alimentos no Brasil está reformulando os seus produtos por ingredientes mais naturais, visando 
atender um consumidor cada vez mais preocupado com o que consome. 

Esse reconhecimento nos dá a certeza que a nossa dedicação para atender as expectativas da indústria 
valeu a pena e nos inspira fazer cada vez melhor. Agradecemos a todas as pessoas que nos escolheram e 
parabéns à Editora Insumos pela excelente iniciativa. 

Marca preferida em Corantes Naturais 

Missão 
A colaboração está na nossa natureza

Por 140 anos, a Chr. Hansen desenvolve soluções 
de cores naturais para a indústria de alimentos. A co-
laboração é inerente à nossa cultura e ao nosso mo-
delo de negócio.

Nosso principal objetivo é colaborar com os nos-
sos clientes de forma proativa, suportando-os durante 
toda parte do processo de desenvolvimento do produ-
to, colocando à disposição nossa equipe de especialis-

tas em alimentos, assuntos regulatórios e mercados. 
No Brasil, há 39 anos a Chr. Hansen conta com 

uma unidade fabril de corantes naturais e uma equi-
pe conectada com nossa estrutura global que permite 
reduzir o tempo, complexidade e riscos de desenvolvi-
mento de conceitos com uma expertise incomparável. 

Encontrar soluções únicas. Esse é o espaço em 
que prosperamos e acreditamos. 

Portfólio
O maior portfólio de corantes natural da indústria.

Se você está na indústria de bebida, laticínio, 
confeitaria ou de qualquer alimento preparado, a 
Chr. Hansen combina exatamente a cor certa com 
o seu produto. 

Oferecendo desde corantes naturais até concen-
trados de frutas e vegetais, que não são classificados 
como aditivo alimentar, temos mais de 600 produtos 

exclusivos que abrangem todo o espectro de cores, 
desde o amarelo, laranja, passando pelo vermelho, 
rosa e roxo, azul, verde até as cores brancas, marrons 
e pretas. Trabalhamos com você para desenvolver 
novas tonalidades exclusivas, desenvolvidas para fun-
cionar de forma ideal com suas formulações e levar 
valor agregado para seus lançamentos. 

Corantes Naturais Coagulantes e Coalhos

Enzimas Corantes para Bebidas
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