
КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ 
МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 
ВІД "ФУДРЕФОРМ"



ТВОРОЖНО-ВЕРШКОВІ СИРИ

Надайте краплю пікантності ніжним творожно-вершковим сирам.

Розмаїття смаків та ароматів, можливість експериментувати із 
структурою та консистенцією сиру, створюючи нові комерційно 
привабливі продукти - переваги використання комплексних рішень 
від ФУДРЕФОРМ для виробництва творожно-вершкових сирів.

Використання комплексних 
рішень від «ФУДРЕФОРМ» -
можливість створити широкий 
асортимент комерційно 
привабливої продукції
 

Наповнювачі

Ферментні препарати

Стабілізатори консистенції

Солі-плавителі

Аромати

Екстракти спецій

Антимікробні препарати

Маринади



ПИТНІ КИСЛОМОЛОЧНІ ПРОДУКТИ 

Смакоароматичну та зовнішню одноманітність 
корисних кисломолочних напоїв легко подолати, 
використовуючи наповнювачі від Фудреформ: 
натуральні спеції та трави зроблять продукт 
привабливим та універсальним.

ВЕРШКОВЕ МАСЛО ТА СПРЕДИ

Додавання наповнювачів при виготовленні 
вершкового масла та спредів дає можливість 
перевести продукти до категорії пікантних та 
вишуканих, зберігаючи їх доступність.

ПЕРЕВАГИ

Суттєве підвищення 
конкурентоспроможності за рахунок 
інноваційних рішень.

Можливість розробки власного 
унікального асортименту.

Одержання продуктів, які мають 
гарантовано високу якість.

Формування заданих параметрів 
продукту.

Надання кінцевому продукту 
привабливого зовнішнього вигляду, 
яскравих смаку та аромату, що 
лишаються незмінними протягом 
усього терміну зберігання.

Збільшення термінів реалізації 
продукту завдяки подовженню його 
терміну зберігання.

Одержання кваліфікованої 
технологічної підтримки.



ПЛАВЛЕНІ СИРИ

Використання компонентів від ФУДРЕФОРМ дає 
можливість одержати високоякісні плавлені сири 
та плавлені сирні продукти (пастоподібні, ковбасні, 
скибкові) з насиченими смаком та ароматом, 
оригінальним зовнішнім виглядом та потрібною 
консистенцією, вигідно оновлюючи асортиментну 
лінійку популярними трендовими продуктами.

Пропонуємо партнерство у 
галузі розробок нових видів 
молочної продукції, маючи 
значний досвід успішної 
роботи: вже понад 10 років 
наші фахівці матеріалізують 
ваші ідеї й перетворюють їх 
на товари, які користуються 
стабільно високим 
попитом, що є важливим 
фактором підвищення 
конкурентоздатності 
вашого бізнесу.



Компанія "ФУДРЕФОРМ" - 
це європейська якість, сучасні 
технології та індивідуальний 
підхід до кожного замовника.

Науково-виробничою базою 
компанії "ФУДРЕФОРМ" є 
сучасний завод "ДІМ СПЕЦІЙ".

ТОВ "ФУДРЕФОРМ"  
02140, м. Київ, вул. О.Мишуги, 12, оф. 358
Тел.: +38(044)585 51 59, +38(067)407 90 85, +38(050)355 32 35
office@foodreform.com.ua
www.foodreform.com.ua

ІДЕЇ НАВКОЛО НАС!

Науково-виробничою базою 
компанії "ФУДРЕФОРМ" є 
сучасний завод "ДІМ СПЕЦІЙ".

ТОВ "ФУДРЕФОРМ"  

ІДЕЇ НАВКОЛО НАС!


