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Mensagem da Diretoria
É com grande satisfação que recebemos o Prêmio BIS 2016 - Best Ingredients Supplier -, nas categorias Emulsifican-

tes, Enzimas, Pectina, Proteínas e Goma Guar.
O valor que entregamos está presente nos diversos segmentos que envolvem a indústria de alimentos, a DuPont Nu-

trition & Health aplica a exclusiva combinação de produtos e serviços, focando na entrega de benefícios em três áreas 
principais: Acessibilidade & Conveniência, Saúde & Bem-estar e Proteção Alimentar. 

Agradecemos a todos nossos clientes, parceiros e à indústria de alimentos no Brasil, pelo reconhecimento dos nossos 
produtos. Em nome de toda a equipe, muito obrigado aos que votaram na DuPont Nutrition & Health! 

Zacarias Karacristo 

Presidente Regional da DuPont Nutrition & Health

A Empresa
Inovação. Conhecimento. Experiência.
It’s What’s Inside.

A DuPont Nutrition & Health combina profundo conheci-
mento em alimentos e nutrição com investimento em pesqui-
sa e ciência com o objetivo de entregar um valor inigualável 
às indústrias de alimentos, bebidas e suplementos alimenta-
res. Desenvolve soluções inovadoras, baseadas no profundo  
conhecimento dos consumidores, e em um amplo portfólio de 
produtos para ajudar seus clientes a transformar os desafios 
em oportunidades de negócios. Para mais informações, acesse  
www.food.dupont.com

Portfólio de Produtos
É o que tem dentro que faz a diferença.

Duas fatias de pão podem até parecer iguais, mas uma 
tem um sabor melhor, é mais nutritiva e permanece fresca 
por mais tempo. É o que está dentro daquele pão que faz 
toda a diferença. O mesmo vale para empresas que você es-
colhe para firmar uma parceria. Experiência, conhecimento 
e paixão talvez não sejam visíveis por fora, mas se observar 
dentro da DuPont Nutrition & Health, encontrará os ingre-
dientes que impulsionam a inovação, fornecendo soluções 
para obter os melhores resultados e alcançar o sucesso no 
mercado.

Oferecemos, para a região, uma combinação única de 

ingredientes e serviços que nenhuma outra empresa pode 
oferecer:
• Produção própria de uma ampla variedade de ingredien-

tes funcionais.
• Ingredientes que promovem a saúde e bem-estar.
• Suporte de marketing com pesquisas de tendência de 

consumo e do mercado.
• Apoio regulatório para adequação de produtos.
• Laboratórios de inovação para aplicação e desenvolvi-

mento de produtos.
• Estoque local para demandas acordadas.

Enzimas Goma Guar

Pectinas Proteínas

Emulsificantes

 DuPont Nutrition & Health
É o que tem dentro que faz a diferença.
Áreas de Experiência Técnica
A DuPont Nutrition & Health, através de estreita colaboração com clientes, com vasta experiência na área de formulações 
especiais e processos de fabricação, entrega soluções e promove a inovação nestes segmentos da indústria:

   Pani� cação
   Nutricionais
   Bebidas
   Processadas
   Cerveja

   Confeitos
   Culinários
   Lácteos
   Óleos & Gorduras
   Preparações com Frutas

   Ração Animal
   Sorvetes e Sobremesas    

  Congeladas
   Suplementos Alimentares

 Nosso portfólio de Ingredientes
O portfólio de ingredientes da DuPontTM Danisco® oferece uma fonte mais saudável e mais sustentável de proteínas; ajuda 
a reduzir o teor de gordura, açúcar e sal dos alimentos sem sacri� car o sabor e a textura. Além disso, promove benefícios 
para a saúde digestiva, imunológica e óssea. Nosso portfólio inclui:

   Antimicrobianos
   Antioxidantes
   Betaína 
   Culturas
   

           Emulsi� cantes
   Enzimas
   Fibras e prebióticos

          Hidrocolóides
   

          Polióis 
          Probióticos

   Proteína de Soja
   Sistemas Funcionais
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