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A Gramkow Alimentos é a divisão 

de ingredientes alimentícios da empresa 

C.A.Gramkow, representante no Brasil 

de importantes indústrias estrangeiras. 

Com visão inovadora, alinhada as 

tendências mundiais da alimentação, 

a Gramkow Alimentos é pioneira em 

distribuir no Brasil ingredientes com 

as premissas de isenção de aditivos e 

coadjuvantes químicos. Além disto, busca 

produtos e parceiros que estejam ligados 

ao propósito de sustentabilidade, um 

dos pilares da Gramkow nas suas áreas 

de atuação.

Com uma equipe técnica altamente 

qualificada, garante a homologação de 
produtos e indústrias estrangeiras dentro 

de rígidos padrões de qualidade e ras-

treabilidade. Os produtos vendidos pela 

Gramkow são fruto do investimento em 

Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento 

para soluções de alimentos funcionais 

e Clean Label, com selos de certifi-

cações internacionais como Non-GMO, 

Gluten-Free, Organic, Whole Grain, en-

tre outros. Muitos destes produtos são 

usados como referência em estudos da 

comunidade científica e de saúde.
Importadora e distribuidora, a  

Gramkow Alimentos mantém estoques 

no Brasil para atender pequenas e gran-

des demandas. Destaque para a ampla 

aplicação dos ingredientes na indústria 

alimentícia, estando especialmente vol-

tados para as indústrias de panificação, 
bebidas e suplementos alimentares, com 

apelos funcionais.

Tel.: (47) 3028-7041

www.gramkow.com.br


