Soluções para os
fabricantes de alimentos
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As nossas fórmulas
representam uma pequena
percentagem no produto final,
mas diferenciam-no,
reforçam a sua memória
no consumidor e fidelizam-no,
influenciando a repetição da compra.
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Muitos benefícios em pequenas doses

LA FÓRMULA

3

LA FÓRMULA

DEL SABOR

DEL SABOR

100 anos...……
A ajudar a Indústria Alimentar
Somos uma empresa com sede em Valência (Espanha),
especializada há quase 100 anos em ajudar a Indústria Alimentar
no desenvolvimento de produtos de sucesso através da conceção
e fabrico de fórmulas com especiarias, aditivos e todos os tipos
de ingredientes.

Crescendo juntos

Somos o fornecedor de confiança
da indústria alimentar, colocando
ao serviço dos nossos clientes
a experiência adquirida na investigação
de matérias-primas, para o
desenvolvimento de misturas funcionais.
Além disso, garantimos o sucesso
dos seus produtos, partilhando um
conhecimento exaustivo do mercado
e das suas tendências.

O nosso sucesso baseia-se na confiança e fidelidade dos nossos
clientes, que ajudámos a tornarem-se atualmente marcas de
referência no mercado internacional e líderes das principais
cadeias de distribuição espanholas.
Um crescimento conjunto baseado numa relação “win-win”
onde conseguimos, lado a lado, desenvolver produtos líderes de
consumo e que marcaram a tendência no mercado.

Um ADN empresarial
centenário…
Enrique García, o nosso fundador, começou
por volta de 1920 a comercializar especiarias
nos mercados de Valência.
Naquela época, o Sr. Enrique começou a criar
misturas completas para facilitar a elaboração
de produtos à base de carne.
Essa cultura inovadora no desenvolvimento de
produtos que adicionem valor, os diferenciem
e facilitem os seus processos de produção,
permanece intacta no ADN da Pilarica.
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Linhas Complet
Soluções completas, concebidas especialmente para eliminar processos que
não adicionam valor ao processo produtivo dos nossos clientes, que oferecem
num único produto tudo o que é necessário para tornar perfeito o produto
final: cor, sabor, aroma, textura e conservação.

Soluções Integrais funcionais, flexíveis e seguras

• Eliminando a fase de pesagem dos diversos ingredientes em separado.
• Ajustando os formatos das embalagens aos lotes de fabrico do cliente.
• Garantindo a segurança alimentar do produto final de forma mais
eficiente, mediante o controlo de um único lote.
• Ajudando a verificar os controlos de qualidade IFS e/ou BRC do fabricante
através das nossas análises de produto.
• Conseguindo uma maior eficiência na rastreabilidade entre empresas.
• Conseguindo produtos mais homogéneos e estáveis no tempo que ficam
retidos na memória do consumidor e geram confiança.
Em resumo, oferecemos soluções que ajudam o fabricante a resolver
problemas comuns na conceção e desenvolvimento de produtos - produção embalagem, rotulagem e forma de comercialização.

Dispomos de Soluções Complet para:
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Peixe processado
Produtos à base de carne
Soluções culinárias
Clean label
Produtos vegetarianos
Alimentos dietéticos
Snacks

+
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Adaptação
e otimização
ao seu processo
industrial

Soluções específicas adaptadas às necessidades de cada produto, que
otimizam o processo produtivo do fabricante e adicionam valor:
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Matérias-primas
Máxima Qualidade
Para que as nossas matérias-primas possam adicionar aos seus
produtos vantagens tecnológicas, funcionais e de diferenciação,
o denominador comum em todas elas tem de ser a máxima qualidade.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vegetais desidratados
Especiarias
Fibras alimentares
Espessantes
Cereais sem glúten
Aromas
Retentores
Farinhas

Investigação constante
O nosso Departamento Técnico investiga constantemente novas matérias-primas,
com três objetivos principais:

Bases Funcionais
Obtenha um benefício específico
As nossas bases funcionais são fórmulas que adicionam um benefício
específico ao produto final, reforçando a cor, a função conservadora,
adicionando textura, realçando o sabor ou reforçando o aroma.
•
•
•
•
•

Bases intensificadoras do sabor
Bases aromáticas
Bases corantes
Bases conservantes
Bases espessantes

• Fornecer uma rotulagem mais limpa e transparente.
• Melhorar a funcionalidade das matérias-primas atuais.
• Desenvolver novos produtos que cubram necessidades como:
- Produtos com Denominação de Origem, IGP, produtos
ecológicos...
- Facilitar ao fabricante o desenvolvimento de alimentos saudáveis,
pobres em gordura, em sal, sem ⇥ aditivos, sem corantes, sem letra E.

As especiarias são selecionadas e/ou moídas por nós, garantindo
assim as suas qualidades organoléticas, desenvolvendo métodos de
controlo que nos permitem padronizar a qualidade das misturas.

Individual ou conjunta
O fabricante pode empregar estas bases de forma individual ou
combinada, dependendo das necessidades do produto, conseguindo:
•
•
•
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Melhorias no produto final.
Ajustes rápidos no processo quando se alteram as condições das
restantes matérias-primas ou as condições do ⇥processo.
Personalização do produto para cumprir com os requisitos do
cliente, produtos sazonais...
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O nosso trabalho
é feito com três
ingredientes
fundamentais:
1.- Novas tecnologias
2.- Alimentação natural e saudável
3.- Tendências de mercado
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Ouvir o mercado
e as suas tendências
A nossa forma de trabalhar
A indústria alimentar depende estreitamente das mudanças e da evolução do MERCADO. Na PILARICA
estamos conscientes deste facto e desde sempre ouvimos o mercado e as suas tendências, propondo, de
forma pró-ativa, novas soluções aos nossos clientes.

Trabalhar de forma transversal
Nas nossas origens, foi uma adição de valor que ao surgir de forma espontânea se consolidou como a
nossa filosofia de trabalho. Atualmente, todos os nossos departamentos trabalham transversalmente:
• Inovando na melhoria das propriedades organoléticas do produto: sabor, cor, aroma,
textura, temperatura, etc.
• Concebendo formulações adaptadas aos produtos com qualidades especiais: livres de
alergénicos, dietéticos, D.O., IGP, naturais, saudáveis...
• Conseguindo uma rotulagem mais limpa e transparente com a substituição de
aditivos por ingredientes naturais.
• Ajustando as fórmulas para a sua adaptação às novas tecnologias de produção
e embalagem industriais.
• Analisando as novas tendências de consumo.
• Estudando os novos tipos de cozinha e a sua penetração no canal Horeca.
• Desenvolvendo produtos específicos para determinadas épocas do ano e festividades,
como campanhas de Natal, Páscoa e/ou produtos de verão...

Inovar
Conceber
Analisar
Desenvolver
LA FÓRMULA

Os nossos técnicos comerciais
conhecem os processos e produtos
dos nossos clientes, oferecendo-lhes apoio constante
no que respeita às suas utilizações e aplicações.
Um atendimento personalizado na resolução dos seus problemas.
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O MERCADO
PROCURA

Produto
Soluções
Serviço
Integral

PRODUTOS QUE
CUBRAM AS
NECESSIDADES

Cor, aroma, textura, sabor,
saúde, origem natural,
conservação... e rendimento

A PILARICA
OFERECE

O CLIENTE
VENDE

LINHAS COMPLET,
BASES FUNCIONAIS,
MATÉRIAS-PRIMAS

UM PRODUTO
FINAL DE SUCESSO

Formação

Peixes processados

Assessoria técnica,
processo/produto

Produtos à base de carne
Refeições prontas

Produtos artesanais
ou com certificação de
origem, IGP, D.O...
Produtos Gourmet
Produtos sem alergénicos
Produtos Clean Label
Produtos prontos
para consumo
Produtos com vida útil
para a distribuição

Controlo de Cualidade
Snacks
Apoio jurídico e de rotulagem
Massas alimentícias
Estudos comparativos
de produtos
Análise organoléticas
profissionais

Polmes para panar
Sopas, molhos e cremes
Produtos proteicos

Testes de fabrico piloto
Análises de melhoria
do produto

Preparados de
frutas e vegetais

Produtos dietéticos
Produtos ecológicos
Produtos enriquecidos
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Aceda a toda uma gama
de serviços globais...

Assessoria Técnica de PROCESSO e PRODUTO.
Acompanhamo-lo no processo de elaboração do seu produto, desde a análise
conjunta das limitações técnicas que possam surgir durante a elaboração e/ou
embalagem, até à melhoria contínua após a comercialização.

Quando se adquire um produto à Pilarica, acede-se a toda uma gama de
serviços globais, sem qualquer custo, que oferecem ao fabricante tudo o que
é necessário para garantir o sucesso dos seus produtos.

Formação contínua
da equipa do fabricante.
Melhorias do produto
de forma contínua.
Trabalhamos sob parâmetros definidos pelo
nosso cliente para melhorar o produto num
ou mais aspetos: melhor cor, melhor vida
útil, melhor textura, mais sabor.

Os nossos especialistas fornecem formação
especializada em questões fundamentais, como
legislação, normas, aditivos, manipulação de
alimentos. Realizamos os cursos de formação nas
nossas instalações e também de forma personalizada,
a pedido do fabricante, nas suas instalações como
centro de apoio para formação externa.

Verificação do
método de controlo
do produto.
Sabe se os seus métodos de controlo são
apropriados? Realizamos análises internas e
externas por laboratórios acreditados para verificar
os sistemas de controlo internos, verificando
de forma confidencial a sua validade. Serviço
extremamente útil para sistemas IFS ou BRC.

Testes Piloto anteriores
ao teste industrial.
Colocamos à sua disposição a nossa unidade
piloto onde podemos elaborar pequenos testes
que lhe permitirão fazer ajustes e validações
prévias, sem ter de parar as suas linhas de
produção ou ter custos adicionais com matériaprima. A realização de testes piloto permite-lhe
tornar os seus testes industriais mais eficientes.

Apoio à rotulagem.

LA FÓ

Como cumprir a norma de rotulagem? O que deve
ser destacado no rótulo? O que dizer ao consumidor?
O nosso departamento pode responder a todas as
suas perguntas para sair para o mercado com total
tranquilidade, cumprindo as normas vigentes.

Realização de análises
organoléticas profissionais.
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Sempre que o solicite, realizamos degustações profissionais para
determinar e tipificar qualidades organoléticas de um produto:
cor, sabor, aroma, textura, colocando-as à disposição do cliente.

Teste do produto no mercado.
Como podemos melhorar os nossos produtos? Se necessitar, podemos realizar
estudos comparativos de produto que lhe darão informações sobre diferentes
aspetos, para melhorar os produtos e para a criação de novas gamas.
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Somos o seu
fornecedor
de confiança
Porquê trabalhar com a Pilarica
Pelo profissionalismo e proximidade
A nossa equipa está sempre à disposição dos responsáveis pela produção, I. e D.
e compras da sua empresa. Um total de 40 profissionais ao seu serviço.

Pela eficiência nos prazos
Conscientes das exigências que os nossos clientes têm no que respeita a cumprirem os
seus compromissos para com as grandes cadeias de distribuição, adaptamos a nossa
capacidade de produção, stock e eficiência às suas necessidades, para, juntamente
com eles, os tornarmos mais capazes e eficientes nos seus prazos de produção e
distribuição.

Pela atitude inovadora
Tem à sua disposição uma grande variedade de produtos, formulações que se
adaptam a todos os tipos de culturas e tradições e que permitem recuperar receitas
tradicionais, incorporando-lhes as exigências atuais do mercado.

Pela adaptabilidade ao processo de produção
Oferecemos soluções que se adaptam perfeitamente à automatização dos processos de
elaboração, técnicas de processamento e embalagem dos alimentos atuais, obtendo
excelentes resultados.

Pela segurança alimentar
Para garantir o nosso controlo de qualidade e melhorar continuamente as formulações,
guardamos amostras de cada lote fabricado durante 3 anos, podendo rastrear o produto
enviado ao nosso cliente e realizando estudos internos que nos permitem melhorar os
nossos produtos.
Dispomos de Sistema de certificação IFS e adaptámo-nos aos requisitos Halal
e Kosher...
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