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“Aromas marrons” da Döhler 
Chocolate, caramelo, café e compan-
hia: a Döhler desenvolve novos “aro-
mas marrons” que acompanham a mo-
da! 
 

 
A Döhler desenvolveu uma nova gama de 
aromas marrons, que vão do chocolate, 
cacau, noz, nogado e café ao caramelo e 
à baunilha, em muitas nuances diferentes. 
Além de extratos e aromas naturais, o 
produtor de ingredientes global também 
oferece uma grande variedade de aromas 
composicionais. “Acompanhar o sabor da 
moda!” foi o lema principal de nosso de-
senvolvimento da nova variedade de aro-
mas, pois não são somente os mercados 
e as tecnologias que se alteram conti-
nuamente: as preferências de sabor dos 
consumidores também se encontram em 
mudança permanente e são sempre mais 
variadas. Por isso, atualmente, o consu-
midor tem à sua escolha várias centenas 
de variedades diferentes de chocolate, por 
exemplo. E enquanto, há dez anos, o ca-
ramelo ainda tinha um caráter “de marca” 
na Europa, hoje em dia as preferências 
vão claramente no sentido de nuances 
mais suaves. Além disso, as preferências 
aromáticas variam de país para país. Por 
esse motivo, para além de uma grande 
variedade de nuances diferentes dos res-
pectivos sabores individuais, o portfólio da 
Döhler também apresenta uma variedade 
de produtos com enfoque regional, res-
pondendo assim às preferências aromáti-
cas específicas de cada país. 
 
Os “aromas marrons” representam satis-
fação pura, por isso, são alguns dos sabo-
res mais importantes no segmento dos 

 



 
 

produtos lácteos e sorvetes, embora tam-
bém sejam muito relevantes para o seg-
mento das bebidas alcoólicas, com os 
licores de creme, por exemplo. Porém, 
atualmente os limites entre as diversas 
categorias de bebidas são sempre menos 
nítidos. O consumidor moderno gosta de 
experimentar novos sabores: por que o 
chocolate, a noz, a baunilha e companhia 
não podem também enriquecer de modo 
gostoso o mercado dos refrigerantes? Se-
guindo essa ideia, a Döhler desenvolveu 
bebidas inovadoras com aromas marrons, 
para além dos conceitos clássicos de pro-
dutos lácteos e sorvetes, abrangendo 
desde os refrigerantes com gás carbônico 
e sabor a limão e caramelo a uma Energy 
Drink de chocolate e café, passando por 
mixes de cerveja refinados com chocolate, 
cereja e chili. Graças às suas soluções 
integradas, a Döhler lhe entrega tudo em 
modo one-stop, da primeira ideia de pro-
duto ao composto desenvolvido à medida 
que contém todos os ingredientes devi-
damente ajustados. O caminho de nossos 
clientes para a inovação não pode ser 
mais simples e seguro. 
 
Sobre a Döhler: 
A Döhler é produtor, vendedor e fornece-
dor global de ingredientes naturais, siste-
mas de ingredientes e soluções integra-
das para a indústria de alimentos e bebi-
das. O método integrado da Döhler e seu 
amplo portfólio de produtos que engloba 
aromas e emulsões, corantes naturais e 
ingredientes funcionais, compostos, pre-
parados de frutas, bases para bebidas 
alcoólicas e não alcoólicas, bases lácteas, 
bases de cereais e malte, sistemas de 
dulçor, sucos de frutas e vegetais, purês, 
concentrados e misturas são a base per-
feita para aplicações seguras e inovado-
ras em alimentos e bebidas. 

  



 
 

  

 
Com matriz em Darmstadt, Alemanha, o 
Grupo Döhler possui 19 centros de pro-
dução e 21 centros de aplicação, 50 escri-
tórios de vendas e atividades comerciais 
em mais de 130 países. Mais de 2.700 
colaboradores dedicados oferecem aos 
clientes soluções integradas em alimentos 
e bebidas, do conceito à realização. 
  
“WE BRING IDEAS TO LIFE” resume bre-
vemente o método estratégico e holístico 
da empresa para inovação. Este método 
engloba inteligência de mercado, monito-
ramento de tendências, desenvolvimento 
de produtos e aplicações de produtos ino-
vadores, consultoria em segurança ali-
mentar, microbiologia e legislação alimen-
tar e, também, em Ciência Sensorial e do 
Consumidor. 
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