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Segundo pesquisa da Euromonitor, o mercado de alimentos
e bebidas saudáveis e de bem-estar apresentou crescimento de
82% entre o período de 2004 a 2009. Em outras palavras, saltou
de US$ 8,5 bilhões em 2004 para US$ 15,5 bilhões em 2009.
Ainda com base nessa mesma pesquisa, estima-se que esse
mercado deverá crescer outros 39% até 2014 e movimentar um
total de US$ 21,5 bilhões no Brasil.
É nesse clima otimista que em poucos dias o Health Ingredients South America Summit abrirá suas portas. Com a certeza
de repetir o sucesso da edição anterior, realizada em 2009, a 2ª
edição do HiSA traz debates sobre boa alimentação e saúde,
reunindo grandes especialistas nacionais e internacionais para
discutir as novas tendências e inovações desse mercado, bem
como conta com a participação das principais empresas do setor,
que apresentarão as últimas novidades em ingredientes, novas
tecnologias e soluções para o segmento de alimentos saudáveis
e funcionais.
O evento, que acontece nos dias 09 e 10 de agosto, no Novotel
Center Norte, em São Paulo, SP, é um dos mais importantes
encontros do mercado de ingredientes e alimentos saudáveis
da América Latina, sendo sua visitação imperdível para os
profissionais que atuam nesse setor.
Além de uma breve apresentação deste importante evento,
esta edição pega carona no tema sobre alimentos funcionais e
saudáveis, e traz uma interessante matéria sobre probióticos,
prebióticos e simbióticos, explicando o que são, qual a sua origem, quais os seus benefícios e sua aplicação na indústria de
alimentos, entre outros temas de significativo interesse para
os profissionais do setor alimentício.
Boa leitura!
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