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Produzir e comercializar alimentos que promovam a 
saúde e o bem-estar do consumidor, assim como a 

prosperidade do produtor, utilizando métodos 
produtivos que gradativamente concretizem a 

Agricultura Natural preconizada por Mokiti Okada, 
através de um modelo, social, ambiental e 

economicamente sustentável. 



“Seria uma felicidade se o Paraíso Terrestre pudesse ser estabelecido sem que isso afetasse o 
homem. Antes, porém, é indispensável destruir o “velho mundo” a que pertencemos.

Eis a razão pela qual é importante que o homem se torne ÚTIL PARA O MUNDO VINDOURO.”

São Três Qualificações:



Pesquisas em 
parceria com CPMO



Certificações e Selos Korin



• Atendemos aprox. 2.000 pontos de Venda no 
Brasil em 24 Estados.

• Consumidor agora busca a Korin em seu 
Restaurante: 350 Clientes.







Região do Pantanal Sulmatogrossense.



Expansão da Linha de Bovinos

Bovinos orgânicos certificados:

- Parceria com a ABPO/Naturafrig

- Novilhos de 14 a 16@

- Primeiro abate dia 07/03/2016

- Lançamento em abril de 2016.

- Inicial: 22 novilhos;

- 200 novilhos em um ano;



Doença

Alimentação 
desbalanceada

Poluição

Drogas 
químicas

Agrotóxicos

Falta de 
exercícios 

físicos

Preocupações 
constantes 

Stress

Falta de contato 
com a terra e 

natureza

Falta de 
informações e 

orientações
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13.608 Ton. de Antibióticos na criação de animais nos EUA em 2014.

8 vezes mais que o consumo de 
antibióticos por seres humanos. 





Produção Convencional de Ovos

Confinamento x Estresse

Sistema de produção em gaiolas

Uso de Inseticidas



“Temos recriado efetivamente um programa de 
ganho de peso em humanos em função desta 
saturação de antibióticos residuais e o resultado 
tem sido o aumento de obesidade, especialmente 
em crianças” Martin Blaser.

A “overdose” de antibióticos vai além da resistência de antibióticos: 
elas destroem bactérias benignas, cruciais à saúde humana, o que 
tem contribuído para o aumento de doenças, como a obesidade, 
diabetes e problemas intestinais.

Artigo Revista Nature - 14/04/2014 – Médico, microbiologista americano Martin Blaser.



Morte de bactérias intestinais

Funções das bactérias intestinais: 

Recuperar energia através da fermentação

Absorção de ácidos graxos

Síntese de vitaminas
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Transformar esteróis (colesterol)

DESBIOSE INTESTINAL

O COLESTEROL Reagente de partida 

para síntese de 

diversos hormônios



20

São derivados dos aminoácidos TRIPTOFANO e 

TIROSINA, que são convertidos em SEROTONINA, 

MELATONINA, catecolaminas e hormônios da tireóide...

ALGUNS HORMÔNIOS...

...neurotransmissores





1. Planeja suas compras 
2. Avalia os impactos de seu consumo 
3. Consome apenas o necessário 
4. Reutiliza produtos e embalagens
5. Separa seu lixo
6. Usa crédito consciente
7. Valoriza as práticas de responsabilidade social das empresas 
8. Compra apenas do comércio legalizado 
9. Contribui para a melhoria de produtos e serviços 
10.Dissemina informações, valores e práticas do consumo consciente
11.Cobre dos políticos ações que viabilizem a prática de consumo consciente
12.Avalia constantemente os princípios que guiam seus hábitos de consumo.

O consumidor Korin ao longo dos anos

Déc. 60 a 80 1990 2010

Bicho grilo Consumidor alternatvio Consumidor consciente

CONSUMIDOR DE ORGÂNICOS



Não basta ter um produto final livre de ingredientes químicos 
para ser sustentável, todo seu processo deve contemplar:

- Inclusão e avanço social;

- Culturalmente aceito;

- Ecologicamente correto;

- Economicamente viável;

- Livre de aditivos químicos;

- Produto Seguro – Food Safety;

- Comércio Justo – Fair Trade

Conceito de

Sustentabilidade Korin!



Tranquilidade

Segurança

Confiança



Alimentação fora do lar;
Produtos prontos.

Famílias menores;
Os pais trabalhando fora;

Aumento da comunidade homossexual;
Idade dos brasileiros em alta.









Busca por benefícios tangíveis 
e resultados imediatos



Água, 10 a 50% de suco 
fruta, açúcar e  
conservadores 

R$ 4,00;

100% suco de fruta, zero 
açúcar e conservadores:

R$8,00 = 100%

100% suco de frutas, zero 
conservadores, açúcar, 

adubos químicos e 
agrotóxicos.

R$16,00 = 300%

Néctar de frutas Suco integral
Suco integral orgânico



R$ 2,39 R$ 6,79 = 184% R$ 14,00 = 485%

Ing.: água, óleo vegetal de soja, 
amido modificado, açúcar, vinagre, 
ovo integral pasteurizado, sal, suco 
de limão, acidulante ácido lático, 
conservador sorbato de potássio, 
estabilizante goma xantana, aroma 
idêntico ao natural de mostarda,
corante sintético idêntico ao 
natural betacaroteno, sequestrante 
EDTA cálcio dissódico e 
antioxidante TBHQ.

Ing.: água, óleo vegetal, ovo 
pasteurizado, amido modificado, 
vinagre, açúcar, sal, suco de limão, 
acidulante ácido lático, 
estabilizante goma xantana, 
conservador ácido sórbico, 
sequestrante EDTA cálcio dissódico, 
corante páprica, aromatizante e 
antioxidantes BHA, BHT e ácido 
cítrico. 

Ing.: óleo vegetal, vinagre, água, 
ovo de galinha caipira, açúcar, 
mostarda, sal, estabilizantes gomas 
xantana e sequestrante EDTA 
cálcio dissódico. 





Energia vital

Saúde

Visão Holística

Homem Paradisíaco



Reginaldo Morikawa

diretoria@korin.com.br


