COM TEMPEROS

COM MOLHOS
E MARINADAS

precisamos dele

sabores ofrecemos

O sabor, a cor e os componentes de um produto alimentício são os principais fatores para a determinação de seu sucesso no mercado. Um
dos desaﬁos da Viscofan é encontrar soluções que se conectem com o paladar do consumidor, mas que, ao mesmo tempo, sejam eﬁcientes
para o seu negócio no ramo alimentício. Por este motivo, desenvolvemos o EDILEAF, uma nova tecnologia inovadora focada na ﬂavorização
de alimentos, que ajudará nossos clientes a responder às novas tendências de consumo, ao mesmo tempo que reduzem custos de forma
eﬁcientes.
A ﬂavorização de alimentos não é novidade na indústria de alimentos, mas ediLEAF é, certamente, a evolução da técnica! A Viscofan
desenvolveu soluções com melhor desempenho e maior versatilidade que oferecem possibilidades inﬁnitas de ﬂavorização. O ediLEAF
é um produto alimentício funcional inovador. Desenvolvido a partir de polissacarídeos que permitem a transferência de sabores, cores e
componentes ativos para diferentes alimentos. O ediLEAF é um ﬁlme comestível transparente, que desaparece ao entrar em contato com a
umidade do produto alimentício.
Depois de preparado, o produto ﬁnal terá um valor agregado considerável e poderá ser consumido diretamente.
O nosso produto é composto por 2 linhas com grande variedade de sabores:
• Temperos em 3 níveis de cobertura: alta, média e baixa.
• Marinadas e molhos.

COMO
usamos
Seu modo de aplicação é ágil, simples e limpo:
1. CONTATO DIRETO do ﬁlme com a superfície do alimento.
Temperos: coloque o ediLEAF na parte superior do produto.
Molhos e Marinadas: coloque o ediLEAF na parte debaixo do produto.
2. EMBALE a peça, de preferência embalada a vácuo. Após 24 horas, o ﬁlme é completamente dissolvido.

Curry
Pimenta-do-reino
Orégano
Endro
Páprica doce
Ervas de Provence
Mix nórdico
Mix mexicano
Tomate seco e manjericão
Mix de alho, pimentão vermelho
e verde

molhos&
marinadas

QUAIS
temperos

POR QUE

Molho de tomate do chef
Molho de curry tailandês
Molho de salsa verde
Tempero para frango assado
Marinada para churrasco
Tempero para Tikka Masala
Tempero picante
Molho de cogumelos
Molho barbecue

em QUAIS
produtos aplicamos
• PROTEÍNA FRESCA. (peixe, frango, porco, carne bovina, cordeiro e
alimentos à base de vegetais).
• PRODUTOS PROCESSADOS. (presuntos, aves, frios, hambúrgueres,
sushi, pizzas).
• Qualquer tipo de QUEIJO.
• ALIMENTOS PRONTOS PARA COMER.
• ALIMENTOS PARA ANIMAIS.

O ediLEAF é o produto ideal para atender às necessidades da indústria alimentícia, podendo também
ajudar o setor de alimentação.

VALOR AGREGADO
Sabor homogêneo para seus produtos.
O ﬁlme se dissolve sobre o produto.
Aumento das propriedades nutricionais e adição
de cor e sabor delicioso aos alimentos.

SUSTENTABILIDADE
Desperdício Zero.
“Use apenas o que precisar”.
Ecológico.
Eﬁciência na produção.

INDIVIDUALIZADO
Adaptamos o ediLeaf às suas
preferências. Oferecemos a você a
oportunidade de ser único.
Uma inovação mundial.

SEGURANÇA ALIMENTAR
Maior segurança microbiológica.
Apenas temperos, marinadas e
ingredientes para molhos devem
ser declarados.

ECONOMIA DE CUSTOS

ECONOMIA DE TEMPO

Redução de custos de produção.
Redução do consumo de energia.
Mantém a embalagem tradicional.

Operação de limpeza mais rápida.
Fácil manuseio do mix de temperos.
Reduz o tempo de inatividade ao trocar
o tempero, a marinada ou o molho.
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A solução inovadora que mudará a forma
como produzimos alimentos.
A revolução está apenas começando.

Você está pronto
para EXPERIMENTAR?
www.viscofan.com

