
AmygoldR

Farelo de Glúten de Milho 21% de proteína

1 ton de Milho = 110 kg de Amygold®

O Amygold® – farelo de glúten de milho com 21% de proteína – é 
um ingrediente produzido no processamento do milho na Tereos 
e está disponível durante o ano inteiro. Sendo uma combinação 
da proteína concentrada do milho com sua porção fibrosa, é um 
alimento equilibrado, nutritivo e altamente digestível. Traz 
versatilidade às formulações das mais diferentes espécies, 
desde os bovinos aos animais de companhia, por possuir o 
dobro da proteína do milho e 90% de sua energia. É uma solução 
eficiente e econômica, com resultados comprovados tanto no 
desempenho quanto na saúde dos animais.

Processo de transformação
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21% de 
Proteína Bruta

2

80 de NDT
3



BOVINOS
Na nutrição de bovinos, o Amygold® é um alimento completo, com 
altos teores de energia, proteína e fibra altamente digestíveis, 
promovendo a saúde ruminal ao diminuir os riscos de acidose e outros 
distúrbios alimentares. Na dieta de bovinos leiteiros reduz, com 
eficiência nutritiva e econômica, a inclusão do milho e do farelo de 
soja. Promove também o aumento do teor de gordura do leite, devido 
à alta digestibilidade de suas fibras. Em dietas de bovinos confinados, 
além de ser uma excelente fonte de fibra e energia, fornece a proteína 
ideal para atingir ótimos ganhos de peso, resultando em uma melhoria 
da eficiência alimentar. Quando utilizado na composição de 
proteinados para bovinos a pasto, oferece excelentes resultados. 

AVES E SUÍNOS
Na nutrição de suínos e aves, além de oferecer energia e proteína, é 
uma ótima fonte de fosfato, reduzindo consideravelmente os custos 
da dieta. É um ingrediente importante durante a fase de muda forçada 
das poedeiras e também para porcas em fase gestacional, quando 
atua como um diluidor energético da dieta. O Amygold® é submetido a 
um controle rígido de qualidade, incluindo desde a medição de 
micotoxinas até a realização de análises microbiológicas, sendo 
portanto, um alimento seguro para esse segmento tão exigente. 

CÃES E GATOS
Em rações para pets, é uma opção muito interessante em formulações 
nas quais se busca baixa densidade energética, como em alimentos 
para animais idosos, obesos ou que realizam poucos exercícios.
O Amygold® contribui para uma maior longevidade e uma melhor 
qualidade de vida para os animais de companhia, pois é uma fonte 
essencial de fibra dietética na dieta, proporcionando a manutenção da 
lipidemia e glicemia, e auxiliando na composição corporal ideal de 
cães e gatos.

Benefícios
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A qualidade é a nossa prioridade. 

Nossos produtos são controlados 

sistematicamente, nossos lotes 

de produção são rastreados e 

todos os nossos ingredientes são 

analisados em nosso laboratório, 

a cada carregamento. Todos os 

processos seguem rigorosos 

padrões de segurança alimentar e 

possuímos a certi�cação FSSC 

22000, baseada na ISO 22000.

Padrão de
qualidade Tereos

Excelente fonte de energia,
fibras e proteínas
para os bovinos

Proporciona uma
maior longevidade
para os cães

Reduz o custo
de dieta das aves

Tereos Amido e Adoçantes Brasil S.A
Rodovia Raposo Tavares, km 421 
19970-000 - Palmital - SP

www.tereos.com.br
nutricaoanimal@tereos.com
(18) 3351-9308


