Celulose Microcristalina

Reconhecimento do Mercado
A Roquette é líder global nos mercados de alimentos, nutrição e bemestar. Através de nossos produtos e soluções, contribuímos para a melhoria
da qualidade de vida de milhões de
consumidores em todo o mundo. Trabalhando em conjunto com os diferentes stakeholders, a Roquette consegue oferecer o melhor da natureza
para responder a crescente demanda
global nos mercados onde atua.
Estamos muito honrados e agradecidos por receber mais uma vez
o prêmio BIS. Este é o resultado do
contínuo e zeloso trabalho de nossas
equipes para melhor atender as necessidades de nossos clientes.
Ricardo Grizzo - Vice Presidente
Roquette Brasil.

A Empresa
Grupo familiar mundial a serviço
de seus clientes, a Roquette é líder
no mercado de especialidades, ingredientes alimentícios e excipientes
farmacêuticos. Os produtos e as soluções que desenvolve conferem benefícios nutricionais e tecnológicos reconhecidos, destinados aos mercados
de alimentos, nutrição, farmacêutico
e de outros setores industriais.
A Roquette valoriza matérias-primas vegetais, como milho, trigo, batata e ervilha. Há mais de 80 anos no
mercado, o Grupo acredita no crescimento sustentado pela inovação,
na paixão pela profissão e no desejo
de empreender. Presente em mais de
100 países, a Roquette registrou um
volume de negócios de 3,2 bilhões de
euros e emprega, atualmente, 8.300
pessoas em todo o mundo.
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O desenvolvimento da Roquette
baseia-se em uma longa história de
tecnologia e conhecimento, bem
como nas parcerias de longo prazo
que o Grupo estabelece com seus
clientes. As prioridades de Pesquisa
e Desenvolvimento são orientadas
pelas necessidades do mercado, cada
vez mais focadas em nutrição, saúde
e aplicações industriais selecionadas. Respondendo às necessidades,
a Roquette está constantemente desenvolvendo soluções cada vez mais
inovadoras e competitivas. Essas soluções abordam os principais desafios
relacionados à saúde, as mudanças
nos padrões de consumo de alimentos
e as necessidades da indústria farmacêutica, entre outras indústrias.
Como parte da estratégia de
desenvolvimento da empresa, a
Roquette, recentemente, completou a aquisição da Itacel, do Grupo
Blanver. A Itacel é líder no mercado
de excipientes farmacêuticos no Brasil e na América Latina. Essa aquisição reforçará a posição da Roquette
como fornecedora líder da indústria
farmacêutica e mundial em soluções
de excipientes farmacêuticos de base
natural. A combinação dos dois negócios contribuirá para o plano de
crescimento estratégico da Roquette
nos mercados de alimentos, nutrição
e saúde e criará novas oportunidades
para clientes e funcionários da Roquette e Itacel.

Portfólio de Produtos
Nós queremos cada vez mais proporcionar escolhas alimentares que
permitam melhoria na qualidade de
vida e bem-estar. Na Roquette, as
indústrias de alimentos encontram
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Estabilizantes

ingredientes de alta qualidade e descobrem uma grande variedade de soluções baseadas em fontes vegetais:
proteínas vegetais (à base de ervilha
ou de trigo), fibras solúveis, polióis,
etc. Oferecemos soluções para nutrição, texturização e para ajudar
nossos clientes a formular produtos
de alta qualidade, contando sempre
com o apoio das equipes multidisciplinares da Roquette!
Graças à ampla experiência,
tecnologia e equipamentos de última
geração, nossas equipes trabalham
em uma grande variedade de categorias, tais como:
• Nutrição especializada, com soluções de alta qualidade para nutrição infantil, esportes, nutrição
clínica e para terceira idade, controle de peso.
• Panificação, com ingredientes
vegetais para enriquecimento de
proteínas e fibras, novas soluções
de textura, redução de açúcar.
• Confeitos, com soluções para
compressão direta, redução de
calorias, saúde bucal, sem açúcar.
• Lácteos, alternativas confiáveis
para proteínas do leite, soluções
para produtos lácteos, queijos
processados e estabilização em
geral.
• Salgados, com nossas proteínas
vegetais para carnes processadas,
soluções em texturização para
molhos, pratos prontos e para
empanados.
• Bebidas, com soluções para enriquecimento de fibras e estabilização em geral.
Gostaríamos de colaborar com
você em seus próximos projetos de
desenvolvimento.

INGREDIENTES
presentes no seu dia a dia

Aplicações

Nossos Produtos

TABULOSE SC®

Celulose Microcristalina Coloidal
Bebida Láctea
e Proteica

Leite de coco

Creme de Leite

MICROCEL®

Celulose Microcristalina

SOLUTAB®

Croscarmelose Sódica

Recheio
forneável

Queijo
ralado

Comprimidos

Funções para alimentos: estabilizante, espessante, agente
suspensor, substituto de gordura, antiaglutinante, fonte de
fibra insolúvel e agente de cremosidade.
Funções para nutracêuticos: desintegrante e agente de
compressão.

Unidade de Excipientes & Ingredientes
Rua Doutor José Alexandre Crosgnac, 715
Itapevi/SP - Brasil
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