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Reconhecimento do Mercado
Nos sentimos honrados por receber o Prêmio Best Ingredients Supplier pelo  

segundo ano. O reconhecimento do mercado e de nossos clientes demonstra que es-
tamos investindo nossos esforços de modo correto, sempre buscando executar nosso 
trabalho com a mais alta qualidade, a fim de proporcionar valor agregado à indústria 
e aos consumidores finais. Este prêmio reforça ainda mais nosso comprometimento 
com a tecnologia, a inovação e a responsabilidade de fazer cada vez melhor. Martin Tolksdorf - Diretor

Missão da Empresa
A Döhler é uma empresa fundada em 1838, líder em tecno- 

logia, produtora, vendedora e fornecedora global de ingre-
dientes naturais, sistemas de ingrediente e soluções integra-
das para a indústria de alimentos e bebidas.

Com matriz em Darmstadt, Alemanha, e presença glo-
bal 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 geração para desenvol- 

ver e criar um amplo portfólio de ingredientes e soluções in-
tegradas: aromas, emulsões, corantes naturais, ingredientes 
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 englo-
ba inteligência de mercado, monitoramento de tendências, 
desenvolvimento de produtos inovadores e aplicações, con-
sultoria em segurança alimentar e microbiologia, legislação, 
consultoria técnica, ciência do consumidor e sensorial.

Portfólio de Produtos
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 
oferece de melhor. Com a ajuda das tecnologias mais mo-
dernas, a Döhler produz autênticas matérias-primas gusta-
tivas a partir de frutos frescos e outras plantas, que permi-
tem que seus experientes aromistas desenvolvam criações 
aromáticas inovadoras e com os mais requintados nuances. 

Devido a um amplo portfolio de ingredientes, a empresa 
conhece qual o comportamento dos aromas junto com ou-
tros ingredientes, em diferentes embalagens e processos de 
produção, nas mais variadas aplicações. Desse modo, sabe 
como é preciso 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 significativamente para a atrativida-
de do produto e se torna muitas vezes decisiva na decisão 
de compra do consumidor. Além da seleção de cor, a natu-
ralidade dos ingredientes do produto também tem se torna-
do cada vez mais importante. O processamento próprio de 
frutas e vegetais e o suprimento mundial oferecem acesso 
preferencial aos concentrados corantes e corantes naturais, 
propiciando assim a criação de uma ampla gama de tona-
lidades para aplicação em bebidas e alimentos. O portfolio 
de corantes da Döhler inclui os concentrados de frutas e 
vegetais, além de emulsões turvantes, corantes naturais 
e naturais idênticos, todos com alto padrão de qualidade, 
propriedades sensoriais espetaculares e ótima estabilidade 
no produto final. 

EmulsificantesCorantes para Bebidas

Seja um extrato natural, um 
purê de frutas ou seu próximo 
produto inovador, todos levam 
algo em comum:

nossa paixão.
Descubra mais sobre como nós, parceiros da indústria 
de alimentos e bebidas, colocamos em prática ideias 
inteligentes e produtos de excelência: www.doehler.com.br
www.we-bring-ideas-to-life.com | mailbox.br@doehler.com
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