
Mensagem da Diretoria

A Empresa Os Produtos

“Aos nossos colaboradores, clientes e parceiros, muito obri-

gado! Um prêmio dessa importância não se ganha sozinho.

A Doremus tem uma história de inovação, conquistas e su-

peração que nos trouxe até aqui. Para nós, o reconhecimento 

é, acima de tudo, resultado da satisfação dos nossos clientes, 

da dedicação dos nossos colaboradores e da parceria de nossos 

fornecedores. Mais uma vez, obrigado!”

Na Doremus, as maté rias-primas sã o adquiridas de fornecedores qualificados 
tecnologicamente, visando garantir que os produtos mantenham sua mais alta 
performance. 

Os processos de homogeneizaç ã o, moagem, fracionamento e envase sã o con-
trolados por um moderno sistema de informaç ã o, aliado a uma equipe de qualida-
de, que conta com uma estrutura de laborató rios fí sico-quí mico e microbioló gico, 
garantindo, dessa forma, a integridade do produto e a confiabilidade junto aos 
nossos clientes. 

A equipe de Pesquisa & Desenvolvimento é  formada por quí micos e 
engenheiros de alimentos, especializados em cada segmento da indú stria alimen-
tí cia para oferecer aos clientes as melhores soluç õ es em tecnologia de aromas e 
ingredientes.

A Doremus, conta com uma moderna planta-piloto para produtos cá rneos e 
derivados lá cteos, equipada para atender as necessidades de pesquisa e desenvolvi-

mento de novos produtos e ingredientes, alé m disso, essa es-
trutura possibilita que projetos sejam criados e reproduzidos 
em menor escala, auxiliando també m na identificaç ã o do 
melhor emprego dos ingredientes e para adequaç ã o de me-
todologias de produç ã o. 

Garantia da Qualidade 

O nosso Sistema da Garantia da Qualidade está  basea-
do em quatro fatores primordiais: competê ncia, profissio-
nalismo, competitividade e produtividade, para concretizar 
esses valores, contamos com uma equipe multidisciplinar, 
composta por: engenheiros, médicos, veterinários, químicos 
e biólogos altamente capacitados e comprometidos em ga-
rantir a qualidade do produto. 

Dispomos de uma unidade laboratorial devidamente 
equipada que nos possibilita executar todas as aná lises discri-
minadas em legislaç ã o, tais como: aná lises fí sico-quí micas, 
microbioló gicas e organolé pticas, na qual representa um pa-
pel decisó rio na aprovaç ã o das maté rias-primas utilizadas na 
fá brica e na liberaç ã o do produto final ao cliente. 

A Doremus é uma empresa privada brasileira, 
fundada em 1985, atuante em todo território 
nacional e América do Sul.

Somos especialistas na criação e produção 
de Aromas, Ingredientes e Soluções Customiza-
das para indústria de alimentos e bebidas.

Contamos com um centro para pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, além de modernos 
laboratórios e plantas-piloto, onde reunimos 
conhecimento técnico e de mercado, através de 
uma equipe formada por engenheiros e técni-
cos em alimentos, comprometidos em entregar 
as melhores soluções e resultados para o seu 
produto.

• Antimicrobianos e antifungicos
• Aromas de bebidas
• Carragenina ou carragenanos
• Concentrado de soro de leite
• Goma guar
• Goma xantana
• Proteínas

Doremus, há 30 anos especialista 
na criação e produção de aromas, 
ingredientes e soluções para a indústria 
de alimentos e bebidas. 

11 2436-3333 /doremus.com.br
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