
شرکت صنایع غذایی دراژه
Draje Food Industrial Co.



2فازدرتن3000ظرفیتبادارروکشتافیتولیدهدفباومربعمتر40000مساحتبهزمینیدر1385سالدردراژهکارخانه
محصوالتودریافتراتن200ظرفیتبامغزدارتافیتولیدجواز1386سالدرو.شدتاسیسفالکارخانهکناردریزدصنعتیشهرک
.نمودارائهمصرفبازاربهفروتنواینجاسترویتال،المان،فدرا،تجاریهاینامباراتولیدی

تافیتولیدتصنعدرپیشرووبزرگترینعنوانبهبلژیکوفرانسهآلمان،کشورهایتجهیزاتوهادستگاهازگیریبهرهباکارخانهاین
.کردکاربهشروعایراندرایمیوهمغزدارودارروکشهای

هایتگاهدستوسطدارروکشهایتافیتولیدخطوآلمانبوشهایدستگاهبامغزدارتافیتولیدخطاتوماتیکتمامومدرنتجهیزات
.گردیدعرضهبازاردرفرانسهدومولین

وشدهایرانعتیصنتحقیقاتواستانداردموسسهازتشویقیاستانداردنشانتداوموکسببهموفقاستانداردهاکاملرعایتباشرکتاین
FDAهمچنینوسوئیسSGSشرکتازراHACCPوISO9001،ISO22000هایگواهینامهاستتوانستهافتخارباآنبرعالوه
.نمایددریافتنیزراآمریکا
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پودر ژله
پودر ژالتین

پودر ژله رژیمی
پودر دسرهای میوه ای

پودر کرم کارامل و کرم شکالت
پودر دسر پاناکوتا و دسر تیرامیسو

دسرها



گرمی100ای،میوهژلههای*•

.استطعم18دارایدراژه،غذاییصنایعشرکت

بهترینازدیجلیدررفتهبکاراسانس•
کهشودمیتامیندنیاتولیدکنندگان

.باشندمیطبیعیوخوراکیهایاسانس

پروتئینازدیجلیدرموجودژالتین•
ضمنکهباشدمی(گاوی)حاللخوراکی
یمفاصلدردها،استخواناستحکامافزایش

واستخوانپوکیبروزازودادهکاهشرا
باعثهمچنین.کندمیجلوگیریآرتروز
هکشدهگلیسریدتریوکلسترولکاهش

کمکبدندرمغذیموادجذبوهضمبه
.کندمی

یرانجوآناناسانبه،کیوی،مانندمیوههایی•
اززیرانموداستفادهژلهدروننبایدرا

بهترعبارتبه.میکندجلوگیریژلهبستن
زیادیمقادیردارایکیوینمونه،برایو

استینپاپاینامبهپتاسیمکنندهحلآنزیم
انعمواستمفیدگوشتکردننرمبرایکه
.میشودژلهبستناز

ژلهپودر



ژلهپودر



ههایژلههایرژیمیبهدلیلحذفشکرکالریکمترینسبتبهژل
بتیومعمولیدارندوبههمیندلیلایننوعژلههابرایبیماراندیا

.افرادیکهرژیمالغریرادنبالمیکنندبسیارمناسباست

استکههدر Cدیحاویویتامین–ژلهیبدونقندجلی
ویتامین.)متابولیسمپروتئیننقشبسزاییراایفامیکند

Cباعثافزایشجذبپروتئینمیشود).
بازسازیوجلوگیریازپیریپوستبههواسه هکهالژن•

موجوددرژالتین
تقویتسیستمایمنیبدنوجلوگیریازافسردگی•
مناسبجهتکاهشوزن•
(ریزشونازکشدن)مناسببرایسالمتمو•
کاهشکلسترولبدوجلوگیریازگرفتگیعروق•
کاهشالتهابورممفاصل•

ژلهپودر
رژیمی



ژلهپودر
رژیمی



توت-پرتقال)طعممیوهای5دسرهایمیوهایدراژهدر
.میباشد(موزونارگیل-آلبالو-فرنگی

.گرمپودرژلهاست50هردسرمیوهایمعادل

دسرپودر
ایمیوه



دسرپودر
ایمیوه



سسباهمراهگرمی70وانیلیکاراملکرمپودر
(سسگرم20وپودرگرم50)آمادهکارامل
طبیعیب ورکهخوراکی،استایمادهکارامل

دروپزپختضمنوها،میوهازبسیاریدر
نهمچنیآیدمیوجودبهغذاییموادازبسیاری

میدستبهنیزشکرکاراملیزاسیونازمادهاین
معروفهایدسرازیکیکاراملکرم.آید

انواعبهراهاکاراملکرم..استفرانسوی
هایکاراملکرم.کرددرستتوانمیمختلف
درزیادیطرفدارحاضرحالدرنیزشکالتی
.دارندماکشور

کرمپودر



کرمپودر

همراهگرمی70شکالتکرموکاراملکرمپودر
کاراملسسگرم20آمادهسسبا

گرمی750خانوادهبندیبستهدرشکالتکرم
گرمی20سسعدد9و(گرمی250بسته3)

.باشدمیموجود



دسرپودر
طالیی

گرم115پاناکوتاطالییدسر
(مخصوصسسگرم30وپاناکوتاپودرگرم85)

انوادهخاز,ایتالیاییدسریکاصلدرپاناکوتادسر
عدبمعموال.استپختهخامهمعنیبهوهاپودینگ

ربیشتوکاراملسس،میوه،انواعباشدنخنکاز
.شودمیسرونفرهتکصورتبه



دسرپودر
طالیی

گهرم70دسرطالییتیرامیسهوحهاوی:تیرامیسو
.پودرتیرامیسومیباشد

یکیازمحبوبترینکیکههاوTiramisuتیرامیسو
دسههرهایایتالیههاییاسههتکهههبههرایتهیهههیآن،

یبیسکوئیتراکههمعمهوالببیسهکوئیتسهاوویارد
Savoiardiبیسکوئیتیاکیهکههایکو هک)است
اندازهیانگشهتدسهتکههدرآمریکهااسفنجیبه

ههوهآغشتهبههق.(بهشانلیدیفینگرگفتهمیشود
نموده،سپسآنهاراهمراهبامخلوطهمزدهایازپنیهر

.ماسکارپونهبیندسرتیرامیسوقرارمیدهند



.باشدمیخالصحاللژالتینگرمی11بسته4حاویدراژهژالتین
ملهجازخانگیغذاییموادازبسیاریتهیهدرمصرفقابلژالتین
.دباشمیوغیرهلبنیاتمربا،دسر،،سوپ،بستنیکیک،پودر

(اویگ)حیوانیکالژنهیدرولیزازشدهمشتقپروتئین،ژالتین
ولمعمطوربه.استکلسترولفاقدوهضمقابلکامالوباشدمی

.استمعدنیمواد%2ورطوبت%13،پروتئین%85حاویژالتین

کلسیم،ازخوبیمنبعوکراتینگلیسین،کالژن،از،سرشارکهاستخوراکیپروتئینیکژالتین
.استفسفروگوگردسدیم،پتاسیم،منیزیم،

ژالتین
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تافی ِاِلمان
تافی رویتال
تافی میلکی

تافی اینجاست
تافی فروتن

هاتافی



تافی
تافینوعیشیرینیاستکهباشکر

کاراملیزاسیونشدهیامالسهمراهکرهو
تافیراتارسیدن.گاهیآرددرستمیشود

درجهسانتیگرادگرم154الی149بهدمای
میکنندکهمزهوطعمیمتفاوتبهآنمی

.دهد
ژالتینمادهایجامد،نیمهشفاف،کمابیش
بیمزهوبیرنگاستکهازهیدرولیزشدنِ

کژالتینی.کالژنِمانندگاوتولیدمیشود
مادهغذاییاستنهیکافزودنیغذاییوبه

دلیلداشتنبافتمنحصربهفردآنکه
میتوانددرمحصوالتژلکشسان

ببرگشتپذیرتشکیلداده،دردمایبدنذو
.شودواحساسدهانیخوبیرابهوجودآورد
طعممادرتولیدتافیهایالمانعالوهبرتولید
دهمتفاوتمیوهایبهسالمتشماهماندیشی

ایم،بامصرفتافیهایدراژهبهعلتوجود
هوژالتین،جریانمایعمعدهافزایشپیداکرد
.درنتیجههضموجذبرابهبودمیبخشد
ژالتینغشاءداخلیدستگاهگوارشرا
پوشاندهودرمقابلعواملخ رزاو
.تحریککنندهازآنمحافظتمیکند



المان

فرنگیتوتسیب،آلبالو،)طعم5درای،میوهالمانتافی
.گرددمیعرضهوتولید(،انگورپرتقال،

گرمی،130سلفون:هایبندیبستهدرالمانایمیوهتافی
کیلویی،5یفلهگرمی،650سلفونگرمی،300سلفون
عرضهبازاردرایجعبهگرمی400و200طلقی،گرمی350
.گرددمی
یاشدهکاراملیزاسیونشکرباکهاستشیرینینوعیتافی
تاراتافی.میشوددرستآردگاهیوکرههمراهمالس

میکنندگرمسانتیگراددرجه154الی149دمایبهرسیدن
.دهدمیآنبهمتفاوتطعمیومزهکه

المان تافی میوه ای مغزدار



المان
فرنگیتوتخامه

المان خامه توت فرنگی
دیبنبستهدرفرنگیتوتخامهالمانایمیوهتافی

1طلقیگرمی،350طلقیگرمی،300سلفون:های

.گرددمیعرضهبازاردرکیلویی5یفله،کیلویی

توتخامهالمانتافیفردبهمنحصرهایویژگیاز

افیتمغزدرفرنگیتوتیفزایندهطعموجودفرنگی،

تتووخامههایطعمازنظیریبیمخلوطکهباشدمی

.کندمیایجاددهاندررافرنگی



رویتال

.باشندمیشکالتیوشیریتافیاصیلهایطعموکودکیدورانخاطراتیادآور،رویتالهایتافی
.داردهمراهبهرافایدهباتوأملذتکهاستگردیدهسببراغذاییارزشافزایش،رویتالتافیدرموجودشیرخشکدرفراوانپروتئینوکلسیموجود
استخوانیبافتتتقویوپوست،مو،ناخنبازسازیدرکهبدنضروریآمینهاسیدهایبودندارادلیلبهدلنشینجویدنیبافتایجادبرعالوهمحصولایندررفتهکاربهژالتین
.میگرددنیزآنایتغذیهارزشافزایشدارند،موجبایعمدهنقش

.باشدمیفرانسهوآلمان،سوئیسکشورهایدرشدهتولیدغذاییهایاسانسممتازترینوبرترینزمرهدرشیری،رویتالتافیدررفتهبکارهایاسانس
.گرددمیعرضهاستیکوسلفونیبندیبستهدودرشیریرویتالتافی
.بندیبستهواولیهمواد،فرموالسیوندرسترگتفاوتباباشدمیگذشتههایدههدر(گاویتافیباعنوان)VanMelleهایتافیگرتداعی،استیکشیریرویتالتافی

تافی رویتال و تافی شیری رویتال
میکس



رویتال
میلکی

(نوستالژی)تافی میلکی رویتال 
در(بستههردرعدد10)گرم40میلکیتافیاستیکهر

.گرددمیعرضهوتولیدعددی12جعبه
هایطعموکودکیدورانخاطراتیادآورمیلکی،هایتافی
.باشدمیشیریتافیاصیل
ترینبهازمیلکیتافیدررفتهکاربهدهندهطعموژالتین

,IFF:جملهازدنیاتولیدکنندگان Givaudan (France),
Firmenich (Germany)هایاسانسکهشودمیتامین

.باشندمیطبیعیوخوراکی
Foodکهبودهمومیکاغذرویتال،تافیبندیبستهولفاف

Gradeباشدمی(غذاییموادبرایمناسب



اینجاست

تتافی روکشدار میوه ای اینجاس
.باشدمیایراندردارروکشتافییتولیدکنندهتنهادراژهشرکت

:هایبندیبستهدراینجاستدارروکشتافی

گرمی400پیلوپکگرمی،800عددی3طلقیپیلوپکگرمی،140استندآپ

.گرددمیعرضهبازاردرکیلویی5فله،گرمی36ایلولهاینجاست،کیلویی2پیلوپک

.گرددمیعرضهاستواییمخلوطوگیالسمخلوط،مرکباتمخلوطنوعسهدراستندآپاینجاستتافی

.باشدمیآلبالووسفیدگیالس،قرمزگیالس:شاملگیالسمخلوط

.باشدمیفروتگریپولیموپرتقال،:شاملمرکباتمخلوط

.باشدمیوآناناسآووکادو،انبه:شاملاستواییمخلوط

.باشدمیتولیدازفرآیندی«دراژه».استنمودنروکشمعنایبهغذایی،صنعتدردراژهیواژه



فروتن

هتافی با شکل و طعم همان میو
کنندهدتولیشرکتتنهاونخستیندراژهغذاییصنایعشرکت
.باشدمیمیوهشکلبهتافی
گریپلیمو،شکلوطعم:طعم5درفروتنایمیوهتافی

.باشدمیفرنگیتوتآووکادو،پرتقال،فروت،
140استندآپ،ستارهوقلبیگرمی220:فروتنبندیبسته
.گرددمیعرضهبازاردرفلهکیلویی2بندیبستهوگرمی
».استنمودنروکشمعنایبهغذایی،صنعتدردراژهیواژه
.باشدمیتولیدازفرآیندی»دراژه
یروبرروکشبدونهایتافی:تافیکردنروکشدارفرآیند

زهاستریلیمخازنبهحرکتحالدراتوماتیکهایپیستولت
توسطسپسشود،میاسپریآنهارویبرروکشوشدهوارد
وشدهخشکشودمیوارددیگمنافذازکهگرمیهوای

اینتمامی.گیردمیقرارتافیرویبرروکشالیهبصورت
DUMOULINاتوماتیکتمامهایدستگاهتوسطمراحل
.شودمیانجامآلمانBoschوفرانسه
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حضور در فروشگاههای سطح کشور








