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MultiSweet® Stevia da Döhler 
Soluções de stevia sensorialmente 
convincentes graças à “Sweetness Improving 
Technology” 
 

 
O tiro de partida já foi dado! A stevia também já foi 
autorizada na UE, o que significa que é possível 
introduzir no mercado produtos adoçados com 
stevia a partir de agora. Isso permite à indústria de 
alimentos e bebidas desenvolver, pela primeira 
vez, produtos com baixo teor de calorias sem 
utilizar adoçantes artificiais. Enquanto produtor, 
vendedor e fornecedor global de ingredientes 
naturais de base tecnológica, sistemas de 
ingredientes e soluções integradas para a indústria 
de alimentos e bebidas, a Döhler está muito bem 
preparada para essa mudança. Esse grupo 
empresarial com matriz em Darmstadt 
desenvolveu, com a marca MultiSweet® Stevia, 
um sistema de dulçor natural para produtos com 
perfil aromático particularmente equilibrado. O 
MultiSweet® Stevia permite reduzir 5 a 6 graus de 
Brix de açúcar, dependendo do produto. A 
tecnologia de aromas altamente desenvolvida 
“Sweetness Improving Technology” (SIT, 
Tecnologia de Melhoria do Dulçor) melhora 
significativamente as propriedades sensoriais da 
stevia. Através da cooperação com a PureCircle, o 
produtor e vendedor global de edulcorantes de 
stevia naturais, a Döhler tem acesso privilegiado à 
matéria-prima stevia, com um grau de pureza 
máximo e com uma qualidade sempre constante. 
 
A Döhler desenvolveu produtos adoçados com 
MultiSweet® Stevia para todas as categorias de 
bebidas e produtos lácteos, abrangendo desde os 
refrigerantes com gás, bebidas sem gás, bebidas 
esportivas, bebidas à base de chá, néctares, 
mixes de cerveja e xaropes, às bebidas de leite e 
fruta, mixes com leite, bebidas com soro, iogurtes 
líquidos, iogurtes de colher e sobremesas. 
“Precisamente essa é a vantagem da Döhler: 
graças à longa experiência na área de aplicações 
e através de um extenso portfólio de ingredientes, 
sabemos como os componentes individuais de um 
produto reagem entre si. Esse saber é um fator 
essencial para desenvolver bebidas e alimentos 
vencedores do ponto de vista sensorial. Nas feiras 
FIE e Anuga desse ano, o público especializado 
reagiu muito bem a nossas aplicações para 
bebidas com MultiSweet® Stevia”, afirma Harald 

 



 
 

  

Krug, Diretor de Gestão de Produto, 
Chá/Café/Extratos de Ervas/Adoçantes, Grupo 
Döhler. 
 
 
Sobre a Döhler: 
A Döhler é produtor, vendedor e fornecedor global 
de ingredientes naturais, sistemas de ingredientes 
e soluções integradas para a indústria de alimen-
tos e bebidas. O método integrado da Döhler e seu 
amplo portfólio de produtos que engloba aromas e 
emulsões, corantes naturais e ingredientes funcio-
nais, compostos, preparados 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 perfeita para aplicações segu-
ras e inovadoras em alimentos e bebidas. 
 
Com matriz em Darmstadt, Alemanha, o Grupo 
Döhler possui 19 centros de produção e 21 centros 
de aplicação, 50 escritórios 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 brevemente 
o método estratégico e holístico da empresa para 
inovação. Este método engloba inteligência de 
mercado, monitoramento de tendências, desenvol-
vimento de produtos e aplicações de produtos 
inovadores, consultoria em segurança alimentar, 
microbiologia e legislação alimentar e, também, 
em Ciência Sensorial e do Consumidor. 
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