


Os produtos RisoVita são desenvolvidos a partir dos grãos de arroz, um cereal

hipoalergênico e que possui inúmeras propriedades benéficas a saúde. Essa

linha de produtos oferece uma alternativa tanto para quem busca uma

alimentação saudável quanto para quem possui algum tipo de restrição

alimentar à lactose e ao glúten. Também é uma excelente alternativa para

vegetarianos e indivíduos alérgicos à proteína do leite e da soja.

Criada em 2014;

Junção das palavras Riso – Arroz e Vita – Vida em italiano;

HISTÓRICO



GMO FREE LACTOSE FREE
COLESTEROL

FREE
GLÚTEN FREEBAIXO TEOR

DE SÓDIO

VEGANO VEGETAL SEM AÇUCARSEM SOJA

DIFERENCIAIS



*podem ser embaladas com a marca do cliente ou a granel

BEBIDAS DE ARROZ
LÍQUIDAS

Atributos

• Tecnologia italiana;
• Pioneira na América Latina;
• Fábrica automatizada;
• Base de arroz.



*podem ser embaladas com a marca do cliente ou a granel

BEBIDAS DE ARROZ
LÍQUIDAS

Três dos sete sabores possuem
alergênicos;

São manipulados em fábricas
diferentes, por isso, não geram
contaminação cruzada.



BEBIDAS DE ARROZ
EM PÓ

*possuímos embalagem de 25kg

Elaborada a partir da concentração da 
bebida de arroz líquida seguida de um 

processo sofisticado de secagem.

Diferenciais:

• 1 pacote rende até 2l;
• Tecnologia spray dryer para secagem;
• A fábrica onde é secada compartilha leite

e por isso pode conter o alergênico.



RISOVITA PARA B2B



MALTODEXTRINA
DE ARROZ

Basicamente, todos
os produtos podem
ser comercializados
no B2B, mudando
apenas a forma de
apresentação:



MALTODEXTRINA
DE ARROZ

• A maltodextrina é um carboidrato proveniente do amido, no nosso 
caso, de arroz. 

• Composto por uma mistura de vários oligômeros da glicose;

*Embalagens de 25kg e big bag de 1.000kg

A Maltodextrina também é usada como excipiente
farmacêutico, com as seguintes propriedades:
agente aglutinante, aglomerante, retentor da umidade,
umectante, dispersante, ligante, agente flavorizante, confere
brilho e resistência ao drageamento.

• É utilizado como um aditivo alimentar na forma de espessante,
enchimento ou conservante de produtos alimentícios;

• Alguns produtos dos quais é possível encontrar, são gelatinas, sucos
em pó, molhos e alguns adoçantes. Além disso, a maltodextrina tem
grande utilização no mercado cosmético, como um espessante.



FARINHAS
DE ARROZ

*Embalagens de 25kg e big bag de 1.000kg

As farinhas de arroz são produzidas pela simples moagem dos grãos de arroz. O
processo pode ser ajustado conforme necessidade do cliente, proporcionando
desde granulometrias extremamente finas, até frações mais grossas.



FARINHAS ESPECIAIS
PARA BOLOS
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Composta por farinha de arroz e goma xantana

Ideal para substituir a farinha de trigo no preparo de 
receitas que utilizam fermento químico como bolos, 
muffins, bolo de caneca e cupcakes 



MISTURA PARA
BOLOS E PÃES
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Prontos para misturar e possível fazer sem ovos 
(veganos)



MIX DE
FARINHAS

*Embalagens de 25kg
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Composta por farinha de arroz, fécula de batata, 
fécula de mandioca e goma xantana

Ideal para substituir a farinha de trigo no preparo de 
receitas que utilizam fermento biológico como pães, 
pizzas e massas 




