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Novos aromas de gengibre da Döhler 
Para produtos com “um não sei o que 
de especial”! 
 

 
O gengibre está na moda! Enquanto no 
passado esta raiz frutada e picante era 
utilizada sobretudo na cozinha asiática, 
hoje em dia ela dá um novo toque às pra-
teleiras de supermercado em todo o mun-
do. A Döhler reagiu a essa tendência “pi-
cante” desenvolvendo um amplo portfólio 
de aromas de gengibre, que dão a todas 
as bebidas e alimentos imagináveis um 
sabor único. Ou: “um não sei o que de 
especial”! Para criar seus aromas, o es-
pecialista em ingredientes se baseia em 
um know-how de formulações bem fun-
damentado. Os aromas são adaptados às 
mais diferentes aplicações e tornam-se 
únicos e inconfundíveis graças aos vários 
passos do processo tecnológico. O portfó-
lio vai das nuances frescas e com sabor a 
limão às notas a terra e madeira, passan-
do por sabores picantes ou florais. Para 
além dos extratos, a Döhler também ofe-
rece “aromas de gengibre naturais”, “aro-
mas naturais com outros aromas natu-
rais”, “aromas naturais (tipo gengibre)” e 
“aromas de gengibre”. 
 
Como produtor de ingredientes naturais 
de base tecnológica e de sistemas de in-
gredientes para a indústria de bebidas e 
alimentos, a Döhler desenvolveu vários 
conceitos de bebida inovadores como, por 
exemplo, os mixes de cerveja, as limona-
das para adultos, as bebidas Aqua Fruit, 
os chás gelados ou, também, os mixes de 
vinho com aroma de gengibre. Devido ao 
sabor picante e fresco dos aromas de 
gengibre, é possível combiná-los com as 

 



 
 

mais diferentes notas de fruta, dando às 
bebidas um “toque” único! Graças às suas 
soluções integradas, a Döhler lhe entrega 
tudo em modo one-stop: da primeira ideia 
de produto ao ingrediente desenvolvido à 
sua medida e ao sistema de produtos, 
passando pela inovação em bebidas. 
 
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. 

  



 
 

  

 
Para mais informações: 
DÖHLER GMBH 
Riedstraße 
64295 Darmstadt 
www.doehler.com 
 
Diana Wolfstädter (PR) 
Tel. +49 (0) 6151/306-1205 
Fax +49 (0) 6151/306-8205 
E-mail diana.wolfstaedter@doehler.com 
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