חומרי גלם
למזון ,פארמה
וקוסמטיקה

קקאו
דורמקו מייצגת ספקים בינלאומיים
שהינם מובילים בתחומם ,חברות גדולות,
מוכרות ואמינות.

אבקת קקאו אלקאלי  10-12% -שומן 20-22% ,שומן
אבקת קקאו טבעי  22-24% ,10-12% -שומן
אבקת קקאו עם לציטין  10-12% -שומן
עיסת קקאו –  - COCOA LIQUERניתן להזמין גם בתצורת שבבים
חמאת קקאו – COCOA BUTTER

עמילנים

					

עמילן טבעי לבישול/אינסטנט (ללא צורך בבישול) על בסיס:
תירס ,תפוח אדמה ,טפיוקה וחיטה.
שימוש באפליקציות רבות ומגוונות
עמילנים מעובדים  cook up /אינסטנט – ממקורות שונים:
תירס ,תפוח אדמה וטפיוקה – E1442 ,E1422 ,E 1414 ,E 1450
עמילנים – Pharma Grade
מלטודקסטרין

מייצבים  /הידרוקולואידים

חומרי עזר למזון

משמשים למגוון אפליקציות :מעדני חלב ,מרקים ,רטבים,
ממרחים ,קרמים לאפייה ,גלידות ,בשר ופראמה
קסנטאן גאם XANTHAN GUM -
גואר גאם GUAR GUM -
לוקוסט בין גאם LBG -
קרגינן CARRAGEENAN -
אלגינט ALGINATE -
פקטין PECTIN -

אמוניום ביקרבונט
סודיום ביקרבונט (סודה לשתיה)
 – SAPPסודיום אסיד פירופוספט
מונוקלציום פוספט
גליצרין
חומץ  -חומצה אצטית 99.85%
מלח לימון
חומצה לקטית
טיטאן דיאוקסיד FOOD & PHRMA GRADE -
סיליקה דיאוקסיד
מלח גביש C
מלח שולחן

ממתיקים
תחליפי סוכר:
סוכרלוז ,סטיביה ,אספרטיים ,סודיום סכרין
סוכרים אלכוהוליים:
מלטיטול נוזלי ,סורביטול נוזלי ואבקתי ,אריתריתול ,איזומלט
דקסטרוז
גלוקוז –סירופ ואבקה

חומרים משמרים
פוטסיום סורבאט
סודיום בנזואט
סודיום מטה ביסולפיט

מוצרי סויה

משפרי טעם

משמש באפליקציות שונות :בשר ,משקאות לספורטאים,
תחליף חלבון חלב ,ממרחים פרווה (תחליף אבקת חלב)
 קמח סויה דל שומן חלבון סויה ISOLATE - 90% -חלבון סויה CONCENTRATE - 70%

 - MSGמונוסודיום גלוטמט
 - I+Gנוקלאוטידים
 - YEAST EXTRACTמיצוי שמרים

תוספי מזון פונקציונאליים
אנזים טרנסגלוטאמינאז – :TG-AJINOMOTO
קושר חלבון משמש בתעשיית הבשר ,דגים וחלב
חומצות אמינו:L-AMINO ACID 22-
חומצות אמינו החיוניות כתוספים במזון בריאות ובתרופות
גלוטן חיטה:
לשימוש באפייה  -לחמים ,עוגות ולייצור תחליפי בשר
לציטין אבקתי ונוזלי סויה ,חמניות:
שימוש כאמולסיפייר טבעי וכתוסף תזונה

לתת
גרעיני לתת לתעשיית הבירה בדרגות קלייה שונות
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