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Chás premium prontos para beber da Döhler 
Novos potenciais com chá acabado de prepa-
rar autêntico! 
 

 
Cada pessoa bebe, em média, 56 litros de chá por 
ano. Porém, só são consumidos aproximadamente 
6 litros de chá gelado pronto para beber. Por que? 
Entre outras razões pelas quais muitos 
consumidores acham o chá gelado clássico 
demasiado doce ou que lhe falta o sabor típico do 
chá. Por isso, devido à enorme aceitação do chá 
em todo o mundo, a Döhler considera que o 
segmento de chá pronto para beber tem um 
potencial de mercado ainda por explorar. Assim, 
nós queremos abrir esse potencial para os 
produtores de bebidas através de conceitos de 
chá pronto para beber de elevada qualidade e que 
se orientam ao autêntico sabor do chá. Enquanto 
produtor, vendedor e fornecedor global de 
ingredientes naturais de base tecnológica, 
sistemas de ingredientes e soluções integradas, a 
Döhler desenvolveu, junto com seu parceiro de 
cooperação Plantextrakt, bebidas de chá 
inovadoras. Os conceitos englobam “Iced Teas 
Fermentados”, “Iced Teas Fermentados Premium” 
até “True Teas”, a forma mais pura do prazer do 
chá. De acordo com esses conceitos, a Döhler 
oferece infusões de chá intensas, não 
concentradas e preparadas diretamente, as 
“Fortes Infusões de chá”. 
 
“Fortes Infusões de chá” – a base de um prazer de 
chá especialmente autêntico 
Graças à ausência de concentração técnica e 
aditivos, essas infusões são como um chá 
acabado de preparar. Para além das mais diversas 
infusões de chá como, por exemplo, chá preto, chá 
verde, chá branco ou rooibos e mate, o portfólio 
inclui infusões fortes de ervas, especiarias e frutos. 
Graças ao sabor intenso e autêntico, não são 
necessários aromas ou extratos adicionais. As 
infusões de chá permitem usar a declaração “com 
chá preparado diretamente”. Além de infusões 
rentáveis para uma valorização simples de chás 
gelados, a Döhler também oferece infusões de chá 
premium produzidas a partir das melhores folhas 
de chá, permitindo, assim, declarar a origem e a 
variedade de chá na etiqueta. 
A evolução do chá gelado clássico: Iced Teas 
Fermentados 

 



 
 

Os chás gelados clássicos com sabor a limão e 
pêssego continuam a ser muito apreciados pelos 
consumidores. Porém, muita vezes, o chá gelado 
clássico não tem aquele sabor típico de chá. As 
“Fortes Infusões de chá” são uma ótima 
possibilidade de dar uma nota de chá autêntica a 
seus chás gelados. Nesse âmbito, a Döhler 
desenvolveu o conceito “Iced Teas Fermentados”, 
no qual os extratos de chá são substituídos por 
“Fortes Infusões de chá” intensas, permitindo 
assim usar a declaração “com chá preparado 
diretamente”. Os Iced Teas Fermentados se 
caracterizam por seu aspeto natural e perfil 
aromático autêntico, diferenciando-se, assim, 
claramente dos chás gelados clássicos já 
existentes no mercado. 
 
Iced Teas Fermentados Premium: apenas o 
melhor de tudo! 
Os “Iced Teas Fermentados Premium” lhe abrem 
as portas a uma satisfação premium absoluta, 
pois, nesse produto, utilizamos somente infusões 
feitas a partir folhas de chá da mais elevada 
qualidade de diferentes variedades de chá, como, 
por exemplo, ceilão, darjeeling, etc. Graças à 
combinação com sucos de fruta naturais e ao 
baixo teor de açúcar, os Iced Teas Fermentados 
Premium se caracterizam por seu perfil aromático 
especialmente natural e refrescante e por sua 
característica nota de chá. Os conceitos com 
infusões de fruta ou ervas também são opções 
aromáticas extremamente interessantes. Esse 
conceito premium se dirige, sobretudo aos 
consumidores de chá gelado que procuram 
refrescância natural e, ao mesmo tempo, um sabor 
a chá autêntico. 
 
True Tea*: o chá em sua versão mais pura 
Desfrutar do chá em sua versão mais pura! Esse é 
o lema principal dos conceitos “True Tea”* da 
Döhler, onde utilizamos somente infusões de 
folhas de chá de máxima qualidade. Graças ao 
processo especial de preparação, o chá revela 
todo seu aroma e oferece uma verdadeira 
degustação de chá! Devido à utilização de chás 
selecionados, também é possível declarar a 
variedade e o país de origem na etiqueta do 
produto final. “True Tea*” se dirige, sobretudo aos 
apreciadores de chá, para além dos consumidores 
clássicos de chá gelado. 
 
* True Tea não é uma marca registrada, nem da 
Döhler nem da Plantextrakt, sendo utilizada 

  



 
 

somente como denominação do conceito para 
esclarecer melhor o produto junto dos próprios 
clientes. 
 
 
Portfólio de produtos de Fortes Infusões de chá da 
Döhler: 
 
Chá preto, por ex., Ceilão, chá verde, chá branco, 
rooibos, oolong, chá amarelo, mate 
 
Infusões de frutos, por ex., chá de frutos 
vermelhos, chá de frutos amarelos, de laranja-
amarga, etc. 
 
Infusões de ervas e especiarias, por ex., de 
hortelã-pimenta, camomila, capim-limão, canela, 
chai 
 
 
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. 
 
Para mais informações: 
DÖHLER GMBH 
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