
Mensagem da Diretoria

A Empresa Os Produtos

“A CP Kelco tem como pilares operacionais: segurança, 
sustentabilidade, respeito, ética e a excelência em tudo o que 
cria, nas relações com o mercado, parceiros e na forma como 
produz, comercializa e presta serviços. Agradecemos muito 
à indústria, parceiros e aos nossos clientes pela honra da 
premiação, deixando aqui, em nome de toda nossa equipe, 
nosso caloroso muito obrigado e nosso sentimento de orgulho 
pelo Prêmio BIS 2015”.

Novidades GENU® BETA, pectina especial e KELCOGEL® HPET, inovadora gelana.A CP Kelco é líder mundial 
em soluções hidrocolóides de ori-
gem natural, pertencente ao gru-
po multlinacional JM Huber. Com 
sede em Atlanta, EUA, é referência 
de mercado na inovação, criação e 
serviços ligados à ciência da reolo-
gia e a soluções únicas em pectina, 
xantana, CMC, gelana, carragena, 
diutana, entre outros polímeros. A 
empresa possui 9 plantas (sendo a 
maior produtora global de pectina e 
CMC), 4 Centros Técnicos de Exce-
lência, 10 Centros de P&D e 12 Cen-
tros de Aplicação e Serviço Técnico. 

O reconhecido Centro Técnico 
de Limeira, em SP, serve ao mer-
cado Latino Americano através de 
seus laboratórios e plantas piloto. 
Todas as plantas CP Kelco possuem 
certificação ISO-9001: 2008, SE-
DEX e GFSI FSSC-2000 e a planta 
de Limeira vem sendo reconhecida 
em diferentes eventos da indústria 
por suas práticas inovadoras em sus-
tentabilidade. O slogan da empresa, 
The What If You Can Company, se 
traduz na qualidade e segurança de 
seus produtos e serviços, flexibilida-
de e expertise, que permitem ofere-
cer soluções práticas e eficientes às 
demandas e desejos do mercado.

GENU® BETA + KELCOGEL® HM-B
• Bebidas proteicas UHT de manga com pimenta rosa e uva verde 

com lavanda. 
• Conceito - desafio: estabilização de 5% a 7% de proteína, lactose free, 

suspensão de agentes de fortificação como cálcio, zero açúcar.

KELCOGEL® HPET + CEKOL®

• Bebida láctea fermentada shelf stable.
• Conceito-desafio: estabilização em pH ácido, shelf stable, frutas e 

vegetais.

Produtos e Serviços: Paixão, inspiração e ciência direcionando 
novidades aos mercados em que atua.

A CP Kelco tem seu compromisso pautado na oferta e desen-
volvimento de soluções inovadoras para os segmentos de bebidas 
acidificadas, neutras, sucos, sistemas carbonatados e em pó, ge-
leias, preparados de frutas, produtos lácteos, condimentos, so-
bremesas, confeitos, cárnicos e panificação; além dos mercados 
consumidor, industrial e petróleo. A empresa está sempre ante-
nadas às últimas mega tendências e se orgulha em oferecer ao 
mercado um pacote multifuncional de produtos e serviços que 
não só agregam valor ao produto final como aperfeiçoam proces-
sos, formas de aplicação e consumo, custo benefício e sensorial.
Nosso Portfólio: O que há de melhor em hidrocolóides, conheça 
nossos produtos:
Pectinas: GENU®, GENU® Explorer, GENU® Beta.
Carragenas: GENUVISCO®, GENUGEL®, GENUTEXTURIZER®, 
GENULACTA® e GENU® Hi pHive™.
Gelana: KELCOGEL® e KELCOGEL® Hi pHive™.
CMCs: CEKOL®.
Substitutos de gorduras, agentes de cremosidade, textura e 
fonte proteica: SLENDID® e SIMPLESSE®.

Convergência de Mercados
Conveniência, eficiência e inovação:

• Novos formatos convenientes  
de aplicação e consumo

• Textura e sensorial únicos

• Sistemas “veggie”

• Produtos funcionais, nutraceuticos  
e para esportistas

Nossas inovadoras soluções de 
oirgem natural a seu dispor:
• Bebidas proteicas e alternativas ao leite

• Fermentados e condimentos

• Sobremesas e Confeitos

• Sucos e carbonatados

• Panificação gluten free

• Cuidado dermocosmético e nutracêutico

• Excipientes e formas farmacêuticas 
flexíveis, convenientes e alternativas  
à gelatina
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Conheça mais de perto 
as novidades em aplicações 
e lançamento de produtos 
para os Mercados de 
Alimentos, Bebidas, 
Dermocosmética e 
Nutracêuticos da CP Kelco!

CEKOL® CMC  |  GENULACTA® Carragena  |  GENUVISCO® Carragena 

GENUGEL® Carragena  |  GENU® Pectina  |  KELCOGEL® Gelana

KELTROL® Xantana  |  SIMPLESSE® Proteína de Soro de Leite Microparticulada

A CP Kelco é líder mundial em 
soluções hidrocolóides de origem 
natural e oferece soluções inovadoras 
e multifuncionais pautadas no uso da 
ciência da reologia que garantem a 
nossos clientes produtos e processos de 
alta qualidade, segurança e diferencial.

Oferecemos muito mais que suspensão, 
gelificação e estabilização. Nosso objetivo 
é oferecer produtos e serviços que 
permitem aos formuladores inovar com 
velocidade, bom custo em uso, e agregar 
valor ao consumidor final, sempre de 
olho nas mega tendências de mercado. 
Conheça nossas novidades!

Conceito “Low sugar”
Novidades:

• Recupera o corpo perdido pela redução 
do açúcar e otimiza o sabor residual de 
edulcorantes

• Permite desenhar produtos específicos: 
demografia e saudabilidade

• Excelentes texturas, sem  
sinérese e extrudáveis como  
geleias, gel shots, energéticos,  
chás e águas fortificadas

• Carboximetilcelulose de sódio - CMC

• Carragenina e carragenanos

• Estabilizantes

• Goma carragena

• Goma gelana

• Goma xantana

• Pectinas
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