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LINHA TRIGO

ANTIFÚNGICOS

MIX PARA PRÉ-MISTURA DE PANETONES

MIX PARA PRÉ-MISTURA DE PÃES ESPECIAIS

COMPLEXO ENZIMÁTICO

BRANQUEADOR DE FARINHA DE TRIGO

MIX DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO

MIX PANETONE

BRANQUEADOR DE FARINHA 

MIX PÃES ESPECIAIS

MIX BROKENZYME
PH 600

MIX FERRO
E FÓLICO 65

MIX BROKENZYME
PH 700

MIX FERRO
E FÓLICO 65 F

MIX BROKENZYME
PH 600-65

MIX FERRO
E FÓLICO 75

MIX UMID

SANACT GRAIN 10

Antifúngico para grãos de trigo.

Mistura de emulsificantes, enzimas e ácido 
ascórbico para inclusão na mistura de pane-
tone.

Remove e branqueia os pigmentos escuros presentes na farinha.

Preparado em pó à base de emulsificantes, maturadores e enzimas que garantem volume e maciez 
prolongada aos pães (forma, caseiro, hot dog e xis).

SANACT ACQUA 15

Antifúngico sanitizante para 
bancadas e utensílios.

Mantém a umidade prolongada da massa de pães 
doces, panetones e colombas pascais após assado.

Preparado em pó constituído 
de sulfato ferroso.
Atende a resolução RDC 150
do Ministério da Saúde.

Preparado em pó constituído 
50% de fumarato ferroso e 
50% de sulfato ferroso.
Atende a resolução RDC 150 
do Ministério da Saúde.

Preparado em pó constituído 
de fumarato ferroso.
Atende a resolução RDC 150 
do Ministério da Saúde.

Utilizado em farinhas tenazes e pouco extensíveis, que necessi-
tam de incremento de extensibilidade e volume. Utilizado para 
reduzir o P/L de farinhas fortes.

Complexo enzimático com adição 
de ferro e ácido fólico utilizado em 
farinhas tenazes, pouco extensíveis, 
que necessitam de incremento
de extensibilidade e volume.
Atende a resolução RDC 150
do Ministério da Saúde.



MIX PARA PRÉ-MISTURA DE PÃO FRANCÊS

MIX PÃO 4038 LF

MIX PÃO 4020 MIX PÃO 4032 MIX PÃO 4035 MIX PÃO 6000

Preparado em pó à base de emulsificantes, maturadores e enzimas, caracteriza-
do por sua resposta em volume e pestana.

Preparado em pó à base de emulsificantes, maturadores e enzimas, 
caracterizado por sua resposta em volume e pestana, suportando 
longa fermentação e congelamento.

CURTA E MÉDIA
FERMENTAÇÃO

LONGA FERMENTAÇÃO
E PÃES CONGELADOS

CONSERVANTE PARA MASSA FRESCA

MATURADORES PARA CORREÇÃO DE FARINHAS

MIX PASTA LIFE PREMIUM

MIX SPAND 69

MIX PIZZA

MIX SPAND AZO 25 MIX SPAND PLUS PAN

MIX SPAND L-CISTEINMIX SPAND PIZZA

Combinação de ingredientes para prolongar a vida de prateleira de massas frescas, evitando a oxi-
dação de ácidos graxos naturais e impedindo o desenvolvimento microbiano.

Preparado em pó composto por emulsificantes e enzimas para fabricação de pizza.

Para incremento de força para farinhas fracas, com baixa atividade enzimática.

Utilizado em farinhas tenazes e pouco extensíveis. 
Ideal à aplicação em farinhas para biscoitos e bo-
lachas.

Utilizado para correção das farinhas tenazes e
pouco extensíveis para pizza, que necessitam
de incremento de extensibilidade.

MIX PARA PRÉ-MISTURA DE PIZZA 
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LINHA PANIFICAÇÃO

ANTIMOFOS EM PÓ

ANTIMOFO PC20                          ANTIMOFO PÓ PREMIUM            

ANTIMOFO PÓ SUPER  

Reduz a contagem de fungos, aumentando o shelf life dos produtos.

ANTIMOFOS LÍQUIDOS

PRODUTOS PARA PADARIA

MIX SORBIC 20                   

EDULCOMIX 250

MISTURA PRONTA PARA BOLO

MILK MIX 100

CHOCOLATE EM
PÓ 50% CACAU

CREME DE
CONFEITEIRO

FERMENTO
QUÍMICO 103

DESMOL 50
(UNTA FORMA)

MIX SORBIC 20 M              MIX SORBIC PLUS              

Produto líquido à base de 
álcool de cereais e ácido 
sórbico.

Produto líquido à base de 
álcool etílico e ácido sórbico.

Produto líquido concentrado à 
base de ácido acético, ácido sórbico, 
sorbato de potássio e ácido cítrico.

Utilizado para coberturas e recheios em panificação em geral.

REFORÇADOR PARA FARINHAS

REFORÇADOR MAXI

Melhorador de farinhas, aperfeiçoando as características desejáveis na linha de pães em geral.

Blend de edulcorantes 
em pó com a finalidade 
de substituir o açúcar 
de formulações ou 
potencializar e realçar
o sabor doce.

Mistura pronta para o preparo de bolo, sabores coco, fubá, chocolate, neutro, baunilha, cenoura e 
laranja.

Agente de crescimento 
em produtos de 
confeitaria, à base de 
fosfatos e bicarbonato
de sódio.

Utilizado para untar forma, 
pode ser aplicado com pin-
cel ou spray.

Alimento lácteo em pó 
substituto do leite fluido 
ou pó em formulações, au-
xilia na redução do custo 
dos produtos lácteos.

Blend com princípios ativos concentrados: propionato de cálcio, sorbato de potássio e ácido sórbi-
co. Inibe o crescimento microbiano, aumentando o shelf life dos produtos.

Reduz a contagem de fungos, aumentando a vida de prateleira.

PROPIONATO DE CÁLCIO



LINHA ADITIVOS
E INGREDIENTES

ÁCIDO SÓRBICO

Indústria de bebidas, pães, doces, cremes e recheios.

CONSERVANTE ANTIMICROBIANO

DIÓXIDO DE TITÂNIO MALTODEXTRINA

Branqueador de alimentos, também auxilia 
na fixação dos corantes coloridos das 
formulações.

Carboidrato complexo. Controla o dulçor, a higros-
copicidade, previne a cristalização e o escurecimen-
to não enzimático de alimentos.

Eficaz em alimentos e bebidas com baixo teor de acidez e produtos assados como pães, bolos, tortas, tortilhas e outros.

CONSERVANTE ANTIFÚNGICO

BENZOATO DE SÓDIO

Quando aquecido sob temperaturas acima de 50°C, o bicarbonato libera dióxido de carbono (CO ), 
o que deixa o alimento mais aerado e volumoso.

ADITIVO FERMENTÁVEL

BICARBONATO DE SÓDIO

Indústria de óleos e produtos gordurosos líquidos ou pastosos.

ANTIOXIDANTE SUSTENOL FR-L (LÍQUIDO)

ANTIOXIDANTE SINTÉTICO À BASE DE BHA, BHT E TBHQ
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ÁCIDO CÍTRICO

Utilizado na fabricação de refrigerantes, refrescos, sobremesas, conservas de frutas, geleias, doces e vinhos.

ACIDULANTE E ANTIOXIDANTE

ÁCIDO ASCÓRBICO

Indústrias de bebidas, doces, embutidos cárneos, entre outros alimentos. Abatedouros de aves, suí-
nos, bovinos e peixes. Laticínios e derivados de leite.

AMIDO DE MILHO CARBOXIMETILCELULOSE (CMC)

Espessante de molhos, bebidas lácteas, recheios, 
sobremesas e sopas. Aplicação em diversos
produtos alimentícios.

Utilizado para dar textura e aumentar a viscosidade de 
vários alimentos. Pode ser utilizado no preparo de mas-
sas tipo pasta americana, bala de goma, recheios, pu-
dim, queijos cremosos, cremes e sorvetes.

ESPESSANTES E ESTABILIZANTES

2



CACAU ALCALINO

Produto em pó obtido através do 
processamento dos grãos do cacau, 
parcialmente desengordurado, 
restando uma pasta seca, que é 
alcalinizada, liofilizada e
transformada em pó.

Produto em pó à base de cacau 
alcalino adicionado de lecitina de soja. 
Apresenta alta solubilidade e coloração 
marrom mais escura.

CACAU LECITINADO 1200

CACAU

Empregado na conservação de frutas e vegetais, na seleção de leveduras na fabricação de vinhos, 
na produção de sucos concentrados, bebidas alcoólicas.
Pode ser adicionado à farinha para quebrar as ligações intermoleculares do glúten, conferindo 
maior extensibilidade à massa.

CONSERVANTE

MIX VITAMÍNICOS

METABISSULFITO DE SÓDIO

CORANTE COLORAU 30

Receitas culinárias (molhos e recheios).

CORANTE COLORAU À BASE DE EXTRATO OLEOSO DE URUCUM

CARMIM-DE-COCHONILHA 3%

Produto líquido ou em pó, à base de extra-
to de curcumina.

Produto líquido ou em pó, à base de carmim-de-co-
chonilha.

CORANTES NATURAIS

GOMA GUAR         

A goma guar é um tipo de fibra solúvel 
muito utilizado em receitas como espes-
sante, para dar consistência cremosa e vo-
lume à massa de pães, bolos e biscoitos. 
Melhor solubilidade em água fria.

Ela pode ser usada para espessar, estabilizar, 
emulsionar, encorpar molhos, em sobremesas, 
pães, bolos e outras receitas. Melhor solubilidade 
em água quente.

GOMA XANTANA

GOMAS

AZUL BRILHANTE

BRANCO 

Produto em forma de pó fino, podendo ser aplicado tanto em produtos líquidos quanto produtos 
em pó. Utilizar de acordo com a legislação vigente de cada produto.

CORANTE ARTIFICIAL EM PÓ

AMARELO-CREPÚSCULO AMARELO-TARTRAZINA

VERMELHO-BORDEAUX VERMELHO-PONCEAUX

VERDE-FOLHA VERMELHO-ALLURA

VINHO

CARAMELO
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AMARELO-OVO                         

Enriquecimento de alimentos para atender 15 ou 30% da ingestão diária recomendada (IDR) de 
vitaminas e minerais escolhidos pelo cliente. Produtos formulados de acordo com a necessidade 
de cada cliente.

MIX VITAMÍNICOS ESPECÍFICOS



Estabilizante de proteínas utilizado em diversos tipos de alimentos industrializados, agente tam-
ponante e agente de fermentação.

ESTABILIZANTE

PIROFOSFATO DE ÁCIDO DE SÓDIO

O sorbato de potássio é um sal de potássio do ácido sórbico, conservante fungicida e bactericida, 
inibidor de crescimento de bolores e leveduras, amplamente utilizado na indústria de alimentos.

ADITIVO CONSERVANTE

SORBATO DE POTÁSSIO

Emulsificante para bolos.

Emulsificante para massas em geral.

Emulsificante para recheios, molhos 
e maioneses.

Emulsificante e espessante para gelados comestíveis 
(sorvete, creme e picolés).

EMULSIFICANTES

EMULCAKE AIR                EMUL MOLHOS                 

EMUL 100                    EMUL AÇAÍ                     

MEL 

UVA

Aromatizante sintético em pó idêntico ao natural. Responsável por conferir e realçar os sabo-
res dos alimentos. 

CHOCOLATE

BAUNILHA 

LIMÃO 

CEBOLA ABACAXI 

MORANGOMARACUJÁ

QUEIJO PARMESÃO QUEIJO PROVOLONE

QUEIJO GRANA PADANO

FRAMBOESA

LARANJA MAIONESE

COCO 

ALHO

MANGA 

CEREJA

LINHA NUTRAROMAS
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konkreta.ind.br

Rua Alberto Maggioni, 971
Bairro Rosa Linda - Caixa Postal 44
Cordilheira Alta - SC
89.819-000 | +55 (49) 3358-0323

Clique no site para acessar:

https://konkreta.ind.br/

