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Zmieniamy się dla Ciebie
Gdzie jest wola, tam znajdzie się sposób.
Nieustannie się rozwijamy. Podążamy za dynamicznymi zmianami rynku oraz oczekiwaniami
naszych partnerów. Wszystkie działania realizujemy zgodnie z najlepszymi zasadami design thinking.
Tworzymy innowacyjne produkty i usługi w oparciu o kompleksowe zrozumienie problemów
oraz potrzeb naszych kontrahentów.
Proces rebrandingu, przez który przeprowadziliśmy w ostatnim roku PAULA Ingredients, stał się
jednocześnie impulsem do udoskonalenia organizacji pracy i skoncentrowania twórczej energii
oraz współpracy między zespołami, na efektach w postaci innowacyjnych produktów końcowych. Dzięki
naszemu bogatemu doświadczeniu rozwijamy je od początkowej idei, poprzez unikatową recepturę,
aż po wdrożenie ostatecznego konceptu, który zdobędzie licznych odbiorców wśród konsumentów.

Agnieszka Walczyńska
Sales Operation Manager

Elżbieta Machlańska
Prezes Zarządu

od PRZESZŁOŚCI

Monika Przyjemska
Dyrektor ds. Jakości

do PRZYSZŁOŚCI
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Od tradycji po nowoczesność
1991

1997

2000

2004

2018

2019

2020

Powstanie
przedsiębiorstwa

Pierwsza produkcja
- suszenie rozpyłowe

Opracowanie
technologii MIRVAC

Opracowanie
technologii produkcji
ryżu i kasz instant

Wprowadzenie
do oferty produktów
gotowych m.in.:
smoothies, shakes,
kasz

Rebranding marki
PAULA Ingredients

Wprowadzenie
nowej technologii
- suszenie walcowe
(wdrożenie w toku)

Globalny zasięg
Naturalne składniki żywności eksportujemy do:

36 krajów
na 4 kontynentach
W celu wspólnej wymiany inspiracji oraz
poszukiwania innowacyjnych rozwiązań,
regularnie uczestniczymy w największych
międzynarodowych targach spożywczych.
ANUGA

SIAL Paris

ISM

IFE London

Hi&Ni Europe

PLMA Amsterdam

SIAL Middle East

Fi Europe
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Kim jesteśmy

Zespół specjalistów

R&D

ZAKUPY

PAULA Ingredients to przede wszystkim zespół ludzi z pasją
i odpowiednim nastawieniem, które gwarantuje satysfakcję oraz
zaufanie klientów. Ścisła współpraca odpowiednio wykwalifikowanych
oraz doświadczonych profesjonalistów z wielu dziedzin pozwala nam
na kreowanie produktów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
i dostarczanie wyjątkowych składników do produkcji żywności.
Efekty naszej pracy wyróżnia m.in.: innowacyjność, różnorodność inspiracji
oraz co bardzo istotne, skuteczne wykorzystanie światowych trendów
w branży spożywczej.

JAKOŚĆ

PRODUKCJA

W codziennej pracy kierujemy
się zasadami etyki społecznej oraz
działamy w zgodzie ze społeczną
odpowiedzialnością w biznesie.
HR

SPRZEDAŻ
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DZIAŁANIA ZGODNE
ZE SPOŁECZNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W BIZNESIE

DZIAŁANIA ZGODNE
Z ZASADAMI ETYKI
SPOŁECZNEJ

Dywizje PAULA Ingredients
Produkcja naturalnych składników żywności to dla nas coś więcej niż praca. To pasja realizowana każdego dnia.

„Podstawą naszej produkcji są innowacyjne
technologie oraz naturalne surowce. Połączenie
tych dwóch elementów pozwala nam uzyskać
wyróżniające się na rynku produkty."

"Wszystko, co naturalne jest najzdrowsze,
dlatego pozyskujemy najlepsze jakościowo
owoce i warzywa pochodzące
z polskich gospodarstw."

Rafał Bator, R&D Manager

Joanna Prus-Szewczyk, Kierownik ds. Zakupów

„Ciągłe doskonalenie systemu kontroli jakości
pomaga nam osiągnąć najwyższe standardy,
wynikające ze wdrożonych systemów, przepisów
prawnych oraz wymagań stawianych
przez naszych Klientów.”

„Nowoczesny park maszynowy i wieloletnie
doświadczenie zespołu sprawia, że nasze
składniki sprawdzą się w produktach
spożywczych każdego rodzaju.”

Monika Przyjemska, Dyrektor ds. Jakości

Maciej Roliński, Dyrektor Operacyjny

„Harmonia w zespole wymaga dobrej
kompozycji, podobnie jak nasze produkty.
Dobieramy specjalistów, którzy właściwie
rozumieją odpowiedzialną rolę, jaką
jest produkcja składników żywności.”

„Współpracując z największymi firmami
z branży spożywczej oraz wieloletnimi
partnerami możemy być pewni, że wspólnie
z sukcesem dostarczamy wyjątkowe, smaczne
i funkcjonalne produkty spożywcze.”

Katarzyna Kuźniacka, HR Manager

Agnieszka Walczyńska, Sales Operation Manager

7

PAULAingredients.com

Potrzeby Klienta
Preferujemy styl pracy oparty na dialogu, gdzie koncepcje klienta uzupełniają się z doświadczeniem naszego
zespołu R&D. Wykorzystujemy pełny potencjał indywidualnych pomysłów partnera biznesowego, a dzięki ścisłej
współpracy oraz zaangażowaniu zespołu PAULA Ingredients, rozwijamy je do postaci unikatowych produktów
finalnych.

Projekt produktu końcowego
Określamy wszystkie parametry opracowywanego produktu zgodnie z zamówieniem. Dopasowujemy metody
technologiczne i wskazujemy możliwości innowacyjnych rozwiązań produktowych, budujących przewagę
konkurencyjną. Szczegółowo planujemy ścieżkę rozwoju produktu, aż po wprowadzenie go na rynek.

Selekcja surowca
Starannie dobieramy dostawców, wykorzystujemy wiedzę agronomów oraz dokładnie kontrolujemy uprawy,
począwszy od etapu selekcji nasion. Preferujemy surowce pochodzące z plantacji rolnictwa zrównoważonego,
uprawiane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody i ograniczaniem negatywnego wpływu
na środowisko naturalne.

Wysokie standardy jakości
Przygotowywane przez nas produkty końcowe przechodzą drobiazgowy i wymagający
proces kontroli jakości. Wszystkie etapy produkcji są ściśle objęte certyfikowanym Systemem
Bezpieczeństwa Żywności (FSSC 22000), który jest wdrożony na każdym etapie przetwarzania,
od kontroli surowca u dostawcy, po badania wyrobu finalnego.

CERTYFIKAT
BEZPIECZEŃSTWA
SYSTEMU ŻYWNOŚCI

Wprowadzenie produktu do sprzedaży
Przedstawiamy prototyp, wspieramy klienta w opracowaniu planu marketingowego, angażujemy wiedzę
i doświadczenie zespołu w debiut rynkowy wspólnie opracowanego konceptu produktowego. Nadrzędnym
celem są dla nas sukcesy naszych klientów.
8

Nasze usługi
Dla partnerów wykonujemy usługi suszenia surowców na kilku specjalistycznych liniach produkcyjnych
oraz usługi obejmujące wszystkie etapy przygotowania produktu gotowego.

Suszenie MIR
MI RVAC
Metoda suszenia mikrofalowo-próżniowego opracowana przez zespół technologów
PAULA Ingredients, dzięki której powstają delikatnie chrupiące produkty, o stabilnej teksturze,
naturalnym wyglądzie, intensywnym zapachu i smaku świeżych owoców / warzyw, a także
wysokiej koncentracji wartości odżywczych.

Suszenie rozpyłowe

Suszenie walcowe

Sposób suszenia, dzięki któremu powstają
produkty w formie proszku m.in.: z koncentratów,
aromatów, przecierów oraz ekstraktów. Produkty

Technologia
suszenia,
mająca
szerokie
zastosowanie dla płynów, żeli, aż po substancje
o konsystencji pasty. Efektem procesu są produkty

suszone rozpyłowo są mikrokapsułkowane
(ich zapach uwalnia się dopiero po zalaniu
wodą). Suszenie produktów w technologii
rozpyłowej z użyciem dysz, pozwala uzyskać

w postaci płatków lub proszku. Dodatkowym
atutem tej metody jest możliwość suszenia
surowca bez użycia dodatkowych nośników.

produkty o wyższym stopniu rozpuszczalności
w zimnych płynach.
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Granulacja

Mieszanie

Usługa zmiany formy produktu sproszkowanego
lub mąki w granulki o różnej wielkości. Produkty
poddane granulacji nie zmieniają swoich walorów
takich jak smak, zapach czy kolor. Granulaty dają
więcej możliwości wykorzystania ich w aplikacjach,
w których zastosowanie formy proszku nie
sprawdza się lub też nie jest możliwe (np. herbaty
w saszetkach).

Przygotowujemy mieszanki z produktów sypkich,
z surowców zewnętrznych oraz własnych.
Tworzymy je według autorskich pomysłów
lub indywidualnych receptur klienta, a także
we współpracy z naszym działem R&D
opracowujemy składy i nowe kompozycje
smakowe.

Pakowanie

Projektowanie

Producentom i dystrybutorom żywności oferujemy
usługi pakowania sypkich produktów spożywczych
w różnorodnej postaci. Proponujemy systemowe
rozwiązania dla procesu pakowania, zawsze
dostosowując zakres świadczonych usług
do potrzeb klienta.

Kompleksowa usługa może obejmować wszystkie
etapy:
przygotowanie
receptury,
zaplecze
techniczne zawierające etap realizacji produktu,
doradztwo
technologiczne
oraz
wsparcie
w zakresie etykietowania i pakowania.
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Rozwój zrównoważony - wdrożone rozwiązania

Monitorowanie
zużycia energii
Zarządzanie
wykorzystanie

i
w

Certyfikaty zielonej
energii

optymalne

Energia

procesach

dostawców

kupowana

certyfikaty

produkcyjnych.

od

posiadających
świadczące

jej

zakupie

od

producentów

o

bezpośrednio

Zmniejszenie emisji
CO2
Dzięki

zastosowaniu

nośnika

gazu,

systemu ogrzewania oraz zainstalowaniu
kotłów kondensacyjnych, zmniejszyliśmy
emisję CO2 o ok. 785 ton rocznie.

energii

odnawialnej.

Staranna gospodarka
odpadowa

Recykling opakowań

przeglądy

Segregujemy odpady zgodnie

Rozdzielane są na frakcje użytkowe

z obowiązującymi przepisami

Zachowanie norm
emisji pyłów i gazów
Poprzez

regularne

kotłów

gazowych

i

analizę

składu

chemicznego

spalin

dbamy o powietrze.

i

regulacjami

dotyczącymi

i

prasowane

w

celu

zmniejszenia

objętości.

ochrony środowiska.
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Rozwój zrównoważony - wdrożone rozwiązania

Opakowania
wielokrotnego użytku

Recykling odpadów
organicznych

Wody podziemne
i sieci wodociągowe

jest

Odpady pochodzenia roślinnego

Są regularnie monitorowane

m.in. w skrzyniach, ponieważ

przekazujemy jednostce, gdzie

i racjonalnie gospodarowane.

są

poddawane

Surowiec

dostarczany

bardziej

higieniczne

są

odzyskowi

w procesie R3.

i trwalsze.

Nowe technologie
i projekty

Wymagania
ETI Base Code

U źródła ich powstawania

Wywieramy

pozytywny

przeprowadzamy

wpływ

środowisko

uwzględniającą
środowiskowe.

analizę
aspekty

naturalne,

na

warunki

pracy,

oraz społeczność lokalną.
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Procedura audytowa
SMETA
Wybraliśmy
SMETA,

platformę

która

oparta

audytową
jest

na

najlepszych praktykach w zakresie
etyki i handlu.

Stołówki zakładowe

Bieżące oraz
planowane inwestycje

W tych miejscach nie używamy

Co rok analizujemy i aktualizujemy je pod

jednorazowych

względem energetycznym. Sprawdzamy

naczyń

ani

również, czy nie będą obciążeniem dla

sztućców.

środowiska.

Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś
lepiej - znajdź go. - Thomas Edison

Rozwój zrównoważony - wdrożone rozwiązania

Elektryczne wózki
widłowe
Zakupiliśmy

pojazdy

z elektrycznym napędem,
oraz

wykorzystujemy

wysokowydajne ładowarki.
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Najbardziej cenimy sobie to, co naturalne, dlatego do produkcji używamy głównie warzyw
i owoców z kontrolowanych przez nas źródeł. Wieloletni proces pracy nad trwałymi, partnerskimi
relacjami z dostawcami owocuje wzajemnym zaufaniem.
Jesteśmy pewni, że nasi klienci otrzymują produkty, które zachwycają swoją jakością
i wartościami odżywczymi, właśnie dzięki temu, że powstają ze świeżych zbiorów z lokalnych
upraw.

Wspólne korzyści ze zrównoważonych upraw
▪
▪
▪

▪

Racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów naturalnych.
Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne na wszystkich poziomach
łańcucha dostaw.
Zapewnienie wysokiej jakości produktów pochodzących z upraw o zredukowanej ilości
pestycydów, z równoczesnym ograniczeniem zużycia wody i ilości wytwarzanych ścieków
oraz obniżeniem ich toksyczności.
Zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi, zasadami etycznymi i regułami
odpowiedzialności społecznej.
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Produkty, które powstają
tylko z naturalnych surowców.

Surowce wysokiej jakości

Wyznaczamy standardy współpracy z dostawcami

1

2

3

Bezpośredni
kontakt z rolnikami

Wspólna
selekcja nasion
i sposobów upraw

Aktualizowanie
i kontrolowanie
Karty upraw

6

5

4

Solidarne
działania w trosce
o środowisko naturalne

Szkolenia
dla dostawców

Badanie dostaw,
okresowa ocena
dostawców i audyty

Certyfikowana wartość produktów
Surowce naturalne, z których produkujemy nasze wyroby gotowe, nie są genetycznie modyfikowane.
Wymagamy od dostawców okazania certyfikatów lub oświadczeń non-GMO. Wdrożyliśmy certyfikat
BIO potwierdzający zgodność naszych produktów z zasadami
rolnictwa ekologicznego. W ofercie posiadamy również
produkcję spełniającą wymagania jakości Halal oraz Kosher.
CERTYFIKAT
BIO
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CERTYFIKAT
HALAL

CERTYFIKAT
KOSHER
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Kategorie produktowe

1

MIR
MI
RVAC
▪
▪
▪
▪
▪

Owoce suszone
Owoce suszone z infuzją
Owoce pieczone suszone
Owoce suszone w czekoladzie
Superfoods

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Warzywa suszone
Warzywa kiszone suszone
Warzywa pieczone suszone
Ryże
Kasze
Sery

Dostępne
frakcje:
CAŁY OWOC
/ WARZYWO

2

POŁÓWKA
OWOCU
/ WARZYWA

PLASTER

SŁUPEK

KOSTKA

KRUSZ
/ PŁATEK

PROSZEK

Suszenie rozpyłowe
▪
▪
▪

Zagęszczone soki owocowe
w proszku
Zagęszczone soki warzywne
w proszku
Barwniki w proszku

Dostępne
frakcje:

PROSZEK

▪
▪
▪
▪

Suszone ekstrakty warzyw,
przypraw i ziół
Suszone hydrolizaty białkowe
Suszone ekstrakty drożdżowe
Inne składniki (np.: proszek
miodowy, sos sojowy, kwas
mlekowy)

GRANULAT
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3

Mieszanki / Posypki
▪
▪
▪
▪

Buliony warzywne
Suszone hydrolizaty i ekstrakty
drożdżowe smakowe
Mixy warzywne
Kompozycje własne

Dostępne
frakcje:

4

KRUSZ
/ PŁATEK

Mąki
▪
▪

Mąki z warzyw strączkowych
Mąka ryżowa

Dostępne
frakcje:

5

PROSZEK

PROSZEK

Suszenie walcowe - wdrożenie w toku
▪
▪
▪

Proszki owocowe i warzywne
Barwniki w proszku
Płatki ziemniaczane

Dostępne
frakcje:

PROSZEK

KRUSZ
/ PŁATEK
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Oferta produktowa
Warzywa i owoce suszone
▪ znacznie wyższa jakość od liofilizatów ▪ zachowują naturalny wygląd, smak i wartości
odżywcze ▪ zero zbędnych składników ▪ niezwykle lekkie ▪ niski ciężar nasypowy zapewnia
wysoką wydajność ▪ chrupkie, ale z trwałą strukturą ▪ mniej podatne na kruszenie
Dodatkowe opcje warzyw i owoców dostępnych na zamówienie to m.in.: suszone
warzywa pieczone lub kiszone, wybrane owoce oblane dowolnym gatunkiem czekolady
oraz owoce infuzowane płynnymi składnikami wzbogacającymi smak i aromat.

Proszki warzywne i owocowe
▪ posiadają naturalne właściwości barwiące ▪ na bazie nośnika ▪ mogą być wzbogacone
dodatkiem mąk owocowych ▪ dostępne w formie granulatu ▪ intensywny smak i zapach
bez dodatkowych aromatów ▪ stabilne mikrobiologicznie ▪ odpowiednie do przetworzenia
zarówno na sucho i na mokro ▪ pozwalają na uzyskanie intensywnej barwy przy niewielkim
dozowaniu

Superfoods
▪ składniki żywności funkcjonalnej ▪ wysoki poziom wartości odżywczych ▪ odpowiednie
dla wegan i wegetarian ▪ wysoka zawartość błonnika pokarmowego ▪ zawierają naturalnie
występujące cukry ▪ bezglutenowe

18

Suszone ekstrakty warzyw, przypraw i ziół
▪ intensywny aromat ▪ wysoka wydajność ▪ bez sztucznych barwników ▪ odporne
na działanie wysokich temperatur

Suszone hydrolizaty białkowe
▪ wzmacniacz smaku oraz zapachu ▪ bardziej wydajny niż płynne odpowiedniki
▪ wszechstronne zastosowanie w produkcji spożywczej oraz przetwórstwie mięsnym
▪ niższa zawartość soli od innych hydrolizatów dostępnych na rynku ▪ brak substancji
konserwujących

Suszone ekstrakty drożdżowe
▪ znakomita alternatywa dla glutaminianu sodu ▪ środki wzmacniające zapach i smak
produktów ▪ bez substancji konserwujących

Mieszanki
▪ kompozycja mieszanek na bazie autorskich receptur ▪ powstają w oparciu o własne
składniki ▪ specjalne komponenty podnoszą atrakcyjność produktu ▪ urozmaicony smak
i aromat ▪ możliwość opracowania receptury indywidualnej i zastosowania składników
funkcjonalnych

19
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Mąki / Produkty bazowe
▪ mąki z warzyw strączkowych ▪ 100% naturalne zamienniki mąk zawierających gluten
▪ zagęstniki, produkowane bez dodatków i nośników ▪ doskonałe do produktów instant
i do gotowania ▪ efekt aksamitnej tekstury ▪ wysoka zawartość białka roślinnego

Inne składniki
▪ dodatki w formie sypkiego proszku na bazie nośnika ▪ wydajne ▪ stabilne mikrobiologicznie
▪ łatwiejsze do przechowywania niż płynne odpowiedniki

Na zamówienie
Owoce, warzywa (w tym wersje smakowe), które nie zostały zawarte w ofercie podstawowej oraz inne frakcje dostępne
są po indywidualnych ustaleniach, przy określonym MOQ (minimalna ilość w zamówieniu). Dodatkowo na zamówienie
produkujemy również koncentraty suszone na dyszy.

Sprawdź

pełną ofertę na

PAULAingredients.com/oferta
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Inspiracje i zastosowanie
Warzywa i owoce suszone

▪ Chipsy warzywne / owocowe

▪ Dania instant

▪ Wyroby cukiernicze

▪ Mieszanki / przekąski

▪ Owsianki

▪ Wyroby z farszem

▪ Batony funkcjonalne

▪ Muesli

▪ Sery

Superfoods

▪ Płatki śniadaniowe

▪ Smoothies / shakes

▪ Suplementy diety

▪ Kaszki / kleiki

▪ Desery

▪ Kosmetyki

▪ Ciastka owsiane / jaglane

▪ Koktajle / napoje mleczne

▪ Odżywki dla aktywnych
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Proszki warzywne i owocowe

▪ Lody / sorbety

▪ Herbaty smakowe

▪ Zupy krem

▪ Jogurty / musy

▪ Napoje izotoniczne / instant / roślinne

▪ Hummusy / pasty / kuskus

▪ Dodatki do polew

▪ Słodycze / ciastka / krakersy

▪ Dipy

Mąki z warzyw strączkowych

▪ Przekąski

▪ Chlebki smakowe / bułki

▪ Makarony

▪ Pasztety

▪ Ravioli / tortellini / pierogi

▪ Spody do pizzy / tarty warzywne

▪ Falafele / burgery / kotleciki

▪ Fixy / sosy / zupy instant

▪ Wrapy / placki

Więcej

pomysłów znajdziesz na
PAULAingredients.com/inspiracje
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Nasze technologie
MIRVAC – suszenie mikrofalowo-próżniowe
Metoda suszenia przynosząca niezwykłe efekty w wyjątkowo krótkim czasie oraz niskiej (lecz dodatniej)
temperaturze m.in. owoców i warzyw. Pozwala na zachowanie bardzo wysokiego poziomu wartości odżywczych
w produkcie końcowym. Suszone wyroby odzyskują w procesie rehydratacji właściwą sobie naturalną teksturę, smak
i zapach zależnie od użytego surowca.

Jak przebiega jego proces?
*infuzja
GOTOWY
PRODUKT
świeże / mrożone
owoce i warzywa

mycie
i czyszczenie

cięcie
i przygotowywanie

suszenie
powietrzem
(wstępne)

suszenie MIRVAC
(główne)

dosuszanie

MIRVAC vs. powszechna liofilizacja
TECHNOLOGIE SUSZENIA:

MIRVAC
LIOFILIZACJA

OBRÓBKA
TERMICZNA

WARTOŚCI
ODŻYWCZE

WYGLĄD

AROMAT

SMAK

TEKSTURA

ŁAGODNA, ALE
DODATNIA TEMP.

WYSOKIE

ZBLIŻONY DO
NATURALNEGO

INTENSYWNY
NATURALNY

BARDZO
INTENSYWNY

CHRUPKA,
ALE STABILNA

SPECYFICZNA

ŚREDNIE

MNIEJ
NATURALNY

DELIKATNY

MNIEJ
INTENSYWNY

KRUCHA

MIRVAC z infuzją
Proces polegający na wzbogacaniu produktu finalnego wysokiej jakości składnikami funkcjonalnymi
(m.in.: błonnikiem, inuliną, witaminami, zagęszczonymi sokami, miodem), by nadać im określone właściwości
oraz podnieść poziom wartości odżywczych. Dzięki temu uzyskane produkty mają zróżnicowaną formę, kruchość
i teksturę, mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.
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Wszechstronne korzyści naszej metody suszenia

Nowoczesna
Najkrótszy przemysłowy proces
suszenia — trwa zaledwie od
2 do 3 godzin. Efektywność
metody przekłada się na
obniżenie kosztów produkcji.

Wyjątkowa
W odróżnieniu od popularnych
na rynku liofilizatów gwarantuje
lepszy smak, wygląd, teksturę,
chrupkość oraz naturalny kolor,
świeżych warzyw lub owoców.

Sprawdzona
Szczegółowa weryfikacja i kontrola
każdego etapu produkcji,
produkcji od surowca
po wyroby finalne. Badania odbywają
się w wewnętrznych, nowoczesnych
laboratoriach oraz w akredytowanych
jednostkach badawczych.

Efektywna
Kondensacja witamin, minerałów,
czy błonnika sprawia, że w znacznie
mniejszej ilości wyrobu gotowego niż
początkowego surowca znajduje się
więcej wartościowych składników.
Produkty końcowe mają właściwości
prozdrowotne.
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Innowacyjna
Unikalna na skalę przemysłową
technologia suszenia w niskiej,
ale dodatniej temperaturze.

Bezpieczna
Zastosowanie próżni sprawia,
iż woda wrze już w 20°C,
eliminując przy tym skutecznie
mikroorganizmy.

Pozostałe technologie
Suszenie walcowe
Technologia o szerokim zakresie zastosowania dla roztworów o dużej lepkości i substancji nietrwałych:
płynów, żelów, surowców o konsystencji pasty, zawiesin, a także materiałów włóknistych. Suszarki walcowe
wykorzystują cylinder ogrzewany parą od środka, na którego zewnętrzną powierzchnię nanoszony jest cienką
warstwą o jednolitej grubości wilgotny surowiec, gdzie podczas niepełnego obrotu walca zostaje on osuszony
i odcięty przez specjalny nóż.
Istnieje możliwość uzyskania wyrobu bez wspomagania go nośnikiem. Zapewniają ją opcje doboru
zmiennych temperatur walca, parametrów dozowania i podawania płynu do suszenia oraz dodatkowe zastosowanie
komory próżniowej. Produkty posiadają odpowiednią barwę, zwłaszcza w przypadku surowców ulegających szybkiemu
procesowi utleniania, podatnych na zmiany enzymatyczne oraz wrażliwych na wysoką temperaturę.

Suszarki walcowe charakteryzuje krótki czas przygotowania wyrobu końcowego przy wyższej efektywności
energetycznej, która przekłada się na obniżenie kosztów procesu produkcji. Dzięki zastosowaniu procesu suszenia
walcowego otrzymujemy produkty w postaci płatków lub proszku m.in.: proszki warzywne, owocowe, barwniki w proszku,
płatki ziemniaczane oraz susze warzywne / owocowe.
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Suszenie rozpyłowe
Czyste mikrobiologicznie i łatwe w aplikacji wyroby w proszku wyprodukowane z płynnego
zagęszczonego soku, koncentratu lub innych surowców mokrych. Roztwory rozpylane są za pomocą
dysku rozpyłowego, natomiast suszenie następuje poprzez natychmiastowe odparowywanie wody
przy użyciu gorącego powietrza. Finalny produkt jest mikrokapsułkowany, zatem uwalnia swój
aromat dopiero po zalaniu wodą - co jest jego wielką zaletą.
Technologia suszenia rozpyłowego z użyciem dysz pozwala na otrzymanie produktu
o lepszej strukturze i sypkości proszku oraz zwiększonej rozpuszczalności w zimnych roztworach.
Idealne rozwiązanie dla klientów o wysokich wymaganiach.

Produkcja mąk instant z warzyw strączkowych
W pełni naturalne zamienniki dla mąk zawierających gluten, a także naturalne zagęstniki,
produkowane bez żadnych dodatków czy nośników. Nie wymagają gotowania, choć doskonale
sprawdzają się również w takich produktach.

Produkcja ryżu i kasz instant
Dzięki odpowiednio dobranym parametrom procesu technologicznego produkty bardzo
szybko rehydratują, zachowując smak gotowanego surowca i nie sklejają się. Zastosowanie
różnych parametrów procesu pozwala dostosować wyrób końcowy do potrzeb klienta w zakresie
twardości, lepkości oraz czasu rehydratacji.

Produkcja mieszanek
Powstają z połączenia różnych surowców, tworząc
w ten sposób nowy gotowy produkt, np.: bulion warzywny
na naturalnych składnikach, hydrolizaty i ekstrakty drożdżowe
smakowe, własne kompozycje lub zlecone przez klientów.
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Przeczytaj

więcej na

PAULAingredients.com/technologie

Aktualne trendy
Plant-based

Well being

Diety roślinne zyskały na znaczeniu w ostatnich latach ze
względu na niesamowite korzyści zdrowotne, a także etyczne
i środowiskowe aspekty. Roślinne innowacje szturmem wkraczają
do każdej kategorii spożywczej i zyskują uznanie coraz większej
rzeszy konsumentów. Równolegle z trendem plant-based wzrasta
zapotrzebowanie na białko roślinne, które pozyskiwane jest
głównie z roślin strączkowych.

Konsumenci oczekują produktów spożywczych,
które zaskoczą ich poprzez mix doznań
sensorycznych, np. będą zawierały różne
tekstury, barwy czy aromaty.

W dobie pandemii wiele osób mierzy się z dużym stresem
i poczuciem niepewności. Koncepcja well-being stanowi
kompleksowe podejście do człowieka i zaspokajania jego
różnorodnych potrzeb. Chrupkość, naturalna tekstura
warzyw i owoców, jak również wysoka zawartość składników
odżywczych może zostać wykorzystana jako element tej strategii.

Źródło: Innova Market Insights, Raport “Top Ten Trends 2022”
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Aktualne trendy
Niezwykłe właściwości

Superfoods

Jednym z efektów pandemii koronawirusa jest wzrost
zainteresowania zdrową dietą. Konsumenci coraz częściej
sięgają po zdrowsze składniki dań oraz prozdrowotne
dodatki.

Konsumenci na całym świecie
doceniają superfoods za ich
właściwości prozdrowotne.

Dobrym sposobem na popularyzację kategorii superfoods jest edukowanie
konsumentów. Warto podkreślać w komunikacji produktu korzyści, które płyną
ze szczególnych właściwości prozdrowotnych i wartości odżywczych tych
składników.

Źródło: Novo Taste, Raport "2022 Flavour Trends"
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Aktualne trendy
Zrównoważony rozwój
Zero waste

Zrównoważony rozwój jest ważnym aspektem przy wyborze
żywności przez konsumentów. Coraz częściej poszukują oni składników
pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny, z potwierdzonym
pochodzeniem

49%

konsumentów
na caym świecie rozważa
zrównowaony rozwój
przy zakupie żywności

Filozofia zero waste cieszy się coraz
większą popularnością. Konsumenci
mają coraz większą świadomość na
temat kosztu, jaki planeta ponosi
w procesie produkcji jedzenia. Mając
jednak na uwadze wpływ jedzenia na
środowisko, konsumenci będą chcieli
dokonywać świadomych wyborów.
Właśnie dlatego normalizacja roślinnej
żywności będzie rosnąć w siłę.

Źródło: Kerry, Raport "2022 Taste Charts"
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Wybierz swoje
PAULA Ingredients Sp. z o.o.
+48 62 765 49 47
Sales@PAULAingredients.com
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