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A Molda AG transforma-se em Döhler 
Dahlenburg 

Darmstadt, março de 2016 / A antiga MOLDA AG adopta o nome 
Döhler Dahlenburg GmbH a partir de março de 2016. A empresa se 
estabeleceu há várias décadas como especialista e líder mundial na 
indústria da desidratação e mistura de alimentos e aditivos 
alimentares. Desde maio de 2015 que o grupo Döhler é o principal 
acionista da MOLDA AG com cerca de 90%. Através da recém-
concluída aquisição dos restantes 10% das ações, detidas por 
diversos proprietários, a antiga MOLDA AG transformou-se agora 
em uma filial a 100% do grupo Döhler. 

 
Com a integração da MOLDA, especialista em ingredientes secos, em 

um grupo empresarial internacional, a Döhler reúne sob o mesmo teto 

especialistas na indústria de alimentos e bebidas: no futuro, os clientes 

poderão obter soluções de ingredientes secos e líquidos em um só local. 

Com a ampliação do portfólio de ingredientes naturais secos e sistemas 

secos, a Döhler expande também as suas competências relativamente a 

ingredientes naturais e sistemas de ingredientes, em particular para a 

indústria de alimentos. O portfólio premium abrange frutos liofilizados, 

granulados de fruta, frutas em pedaços e em pó, soluções em pó 

inovadoras para bebidas, misturas de padaria e pastelaria 

personalizadas, uma grande variedade de ingredientes à base de leite e 

gordura, assim como produtos especiais, como vinho tinto ou mel em pó. 

Sob a liderança dos dois diretores executivos, Ulrich Kühle e Michael 

Ulrich, o centro de competência de tecnologias de desidratação em 

Dahlenburg irá continuar a se expandir. "Os produtos da Molda – a partir 

de agora da Döhler Dahlenburg GmbH – são sinónimo de 100% 

natureza, sustentabilidade e extraordinárias propriedades 

multissensoriais. Com essa exigência de qualidade, o portfólio se integra 

na perfeição no mundo de produtos da Döhler. A Döhler Dahlenburg é 

uma parte importante do portfólio da Döhler, com o objetivo de fornecer à 

indústria de alimentos soluções de ingredientes completas", afirma Ulrich 

Kühle. "Nos próximos anos, queremos realizar investimentos 
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significativos em Dahlenburg no que diz respeito ao aumento da 

capacidade e a novas tecnologias", completa Michael Ulrich. 

 

Sobre a Döhler: 

A Döhler (www.doehler.com) é um produtor, vendedor e fornecedor líder 

mundial de ingredientes naturais, sistemas de ingredientes e soluções 

integradas para a indústria de alimentos e bebidas, baseadas em 

tecnologia. A abordagem integrada e o amplo portfólio de produtos da 

Döhler são a base ideal para aplicações de alimentos e bebidas 

inovadoras e seguras. O amplo portfólio de produtos naturais abrange 

desde aromas e corantes até sistemas de ingredientes, passando por 

ingredientes saudáveis e de nutrição, ingredientes de cereais e lácteos, 

ingredientes especiais, ingredientes secos bem como ingredientes de 

fruta e vegetais.  

Com sede em Darmstadt, na Alemanha, a Döhler atua em mais de 130 

países, possuindo mais de 30 centros de produção, bem como 

escritórios de vendas e centros de aplicação em todos os continentes.  

Mais de 5.000 colaboradores empenhados oferecem aos nossos clientes 

soluções integradas em alimentos e bebidas, do conceito à realização. 

"WE BRING IDEAS TO LIFE." descreve de forma concisa a estratégia 

empresarial integrada da marca. Este método engloba inteligência de 

mercado, monitoramento de tendências, desenvolvimento de produtos e 

aplicações de produtos inovadores, consultoria em segurança alimentar 

e microbiologia, legislação alimentar e, também, Ciência Sensorial e do 

Consumidor. 


