A naturalidade em entregar
o melhor ingrediente.
Distribuidor 2016

Novos conceitos podem dar melhores resultados.
Permita-se encontrar as reais soluções para seus projetos.

Reconhecimento do Mercado
A Diretoria da Tovani Benzaquen Ingredientes e toda
a sua equipe agradecem aos organizadores do Prêmio
Best Ingredients Suppliers por essa iniciativa. Agradece,
também, a todos que participaram da votação e que, pela
segunda vez, nos indicaram como uma das três melhores
empresas no mercado, na categoria “Distribuidor”. Esse
reconhecimento é um estímulo para que continuemos oferecendo ao mercado brasileiro as melhores soluções em
ingredientes.

Há 25 anos, A Tovani Benzaquen Ingredientes,
oferece mais que ingredientes de alta tecnologia,
são excelentes agentes naturais que seguem às
tendências mundiais de alimentos, para que o seu
produto surpreenda o paladar de cada pessoa
de maneira única.

Missão da Empresa
Essa busca incessante para transformar o que já é bom
em algo ainda melhor está no DNA da Tovani Benzaquen,
empresa referência no fornecimento de ingredientes inovadores para as indústrias de alimentos, bebidas, farmacêutica
e de cosméticos.
Em atuação há 25 anos, a TB destaca-se no mercado por
desenvolver soluções completas para seus clientes, agregando a mais alta tecnologia em ingredientes e aditivos aos
lançamentos de novos produtos e à melhoria contínua de
produtos existentes.
Sua história pautada pelo pioneirismo inicia-se na
introdução de edulcorantes de alta intensidade no mercado
brasileiro e continua a evoluir trazendo ao Brasil as tendências
globais como: ingredientes naturais, redução de sódio,
fortalecimento da imunidade, performance nutrition e
nutricosméticos, que fazem parte do cotidiano dos brasileiros.
Uma empresa com estrutura robusta que dispõe de todos
os recursos físicos e capital humano para prover atendimento de excelência em todas as fases do desenvolvimento das
soluções.
Da primeira visita, quando os clientes são assessorados
por um corpo técnico composto de profissionais-referência

Redutor de sódio
Sistemas de adoçamento
Estabilizantes
Fortalecimento da Imunidade
Antioxidantes naturais
Proteínas, Vitaminas e Minerais
Fibras solúveis e insolúveis
Saúde óssea e cardiovascular
Queijos naturais em pó
Corantes naturais
... e + de 500 ingredientes.

no setor, à elaboração de protótipos de produtos comerciais
no laboratório de aplicação, cada entrega representa os esforços integrados entre os diferentes departamentos da
empresa, que atuam em sintonia para desenvolver formulações
específicas e exclusivas que visam aprimorar atributos como
sabor, rendimento, funcionalidade e rentabilidade dos produtos, visando sempre os interesses e necessidade dos clientes.
Toda a estrutura da empresa foi desenvolvida para promover respostas rápidas às necessidades de seus clientes em
todo o território nacional.
Sinônimo de inovação, a Tovani Benzaquen leva sua marca aos principais eventos do setor no Brasil e desenvolve ao
redor do mundo parcerias com os fornecedores líderes do
mercado mundial.

Portfólio de Produtos
A Tovani Benzaquen acredita que um dos fatores que a
faz ser lembrada como um dos melhores distribuidores de
ingredientes é o foco na necessidade do cliente e a preocupação em atendê-lo prontamente, levando soluções de alta
tecnologia que proporcionam inúmeros benefícios ao consumidor. Atualmente, além de sistemas de adoçamento,
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possui substitutos de gordura; tecnologia para redução de
sódio; estabilizantes; fortalecimento da imunidade; antioxidantes naturais; proteínas, vitaminas e minerais; fibras
solúveis e insolúveis; ingredientes para a saúde óssea e cardiovascular; queijos naturais em pó; corantes naturais e
mais de 500 ingredientes em seu portfólio.
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