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Histórico

A Doremus atua no mercado desde 1985. Hoje, é uma das 
principais fabricantes e distribuidoras de Aromas e Ingredientes,  
atendendo todos os segmentos da indústria de alimentos. 

Com atuação em todo o território nacional, os ingredientes da 
Doremus estão presentes em  derivados cárneos, lácteos, bebidas, 
pães, suplementação humana e animal, dentre outros produtos 
alimentícios.

As divisões de negócios da empresa contam com uma área 
construída de 25.000 m2 numa área total de 60.000 m2, localizada 
na cidade Guarulhos, São Paulo. 

Tecnologia
Na Doremus, as matérias-primas são adquiridas de fornecedores 

qualificados tecnologicamente, visando garantir que os produtos 
mantenham sua mais alta performance.

Os processos de homogeneização, moagem, fracionamento e 
envase são controlados por um moderno sistema de informação, 
aliado a uma equipe de qualidade, que conta com uma estrutura de 
laboratórios físico-químico e microbiológico, garantindo desta forma 
a integridade do produto e a confiabilidade junto aos nossos clientes.

A equipe de Pesquisa & Desenvolvimento é formada por quími-
cos e engenheiros de alimentos, especializados em cada segmento da 
indústria alimentícia para oferecer aos clientes as melhores soluções 
em tecnologia de aromas e ingredientes. 

A Doremus, conta com uma moderna planta-piloto para 
produtos cárneos e derivados lácteos, equipada para atender as 
necessidades de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e 
ingredientes, além disso, essa estrutura possibilita que projetos sejam 
criados e reproduzidos em menor escala, auxiliando também na 
identificação do melhor emprego dos ingredientes e para adequação 
de metodologias de produção. 

Principais Produtos

•	 Aromas 
•	 Aditivos
•	 Condimentos
•	 Corantes Naturais
•	 Emulsificantes
•	 Estabilizantes
•	 Preparados de Fruta
•	 Proteínas de Soja
•	 Proteínas do Soro de Leite
•	 Sistemas Customizados

Garantia da Qualidade
O nosso Sistema da Garantia da Qualidade está baseado em 

quatro fatores primordiais: competência, profissionalismo, compe-
titividade e produtividade, para concretizar esses valores contamos 
com uma equipe multidisciplinar, composta por: Engenheiros, Mé-
dicos Veterinários, Químicos e Biólogos altamente capacitados e 
comprometidos em garantir a qualidade do produto.

Dispomos de uma unidade laboratorial devidamente equipada 
que nos possibilita executar todas as análises discriminadas em 
legislação, tais como: análises físico-químicas, microbiológicas e or-
ganolépticas, na qual representa um papel decisório na aprovação 
das matérias-primas utilizadas na fábrica e na liberação do produto 
final ao cliente.

Doremus Alimentos Ltda.
www.doremus.com.br

58

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

fORNECEDORES DE INGREDIENTES Em DESTAQuE


