التعريف بنا
تعد ®Castle Dairyالتي تأسست عام  1934واحدة من أقدم شركات األلبان في العالم .وعلى مر السنين
تطورت ® Castle Dairyإلى أن أصبحت خبيرة في منتجات األلبان المجففة ألغراض التغذية .ومن خالل
شبكتنا الدولية والتوزيع ،أصبحت ®  Castle Dairyقادرة على اإلمداد والتجارة في جميع أنحاء العالم.
الهيكل التنظيمي لـ ® Castle Dairyصغير ومرن ،كما يم ّكننا منهجنا العالمي من مواجهة تحديات السوق
العالمية المتغيرة باستمرار .وال تشتري ® Castle Dairyمنتجات األلبان من الشركات المصنعة المعتمدة
عالميًا وال تبيعها فقط ،ولكن أيضًا لديها إمكانية إنتاج منتجات األلبان المجففة ومزائج األلبان في مرافق
اإلنتاج الخاصة بنا في  Hombourgفي بلجيكا.
تقدم ® Castle Dairyمجموعة واسعة من منتجات األلبان والمواد الغذائية األخرى للقطاعات الصناعية
مثل :الخبز واآليس كريم والجبن والشوكوالتة والمشروبات ووسائل الراحة واألغذية الرياضية والزبادي
وآالت البيع والصلصة واللحوم .لدينا أيضًا القدرة على صنع خلطات مخصصة مصممة بالتعاون الوثيق مع
عمالئنا ومع قسم البحث والتطوير لدينا ،مما يجعل من الممكن إنتاجالمنتجات ذات العالمة التجارية
الخاصة.
تقع ® Castle Dairyفي بلجيكا في وسط منطقة  ،Euroregionوهي المنطقة اللوجستية الرائدة في أوروبا
ذات الموقع المركزي والبنية التحتية الجيدة وخطوط النقل متعددة الوسائط والقريبة من عدة أسواق حيوية.
يمكن لـ ® Castle Dairyالجمع بين المنتجات المختلفة في عبوة واحدة لتزويد عمالئنا بخدمة المتجر
الشامل .مهمتنا هي تلبية احتياجاتك من منتجات األلبان بطريقة موثوقة وبأسعار تنافسية .ونحن ملتزمون
ل من موردينا والمشترين بأفضل خدمة ممكنة وعلى نطاق عالمي.
بتزويد ك ٍّّ
بغض النظر عن المجموعة الواسعة من المنتجات وقدرات اإلنتاج ،فإن ®Castle Dairyلديها القدرة على
تفريغ الخدمات اللوجستية الخاصة بك من خالل تقديم خدمات النقل والتوزيع والتصدير باإلضافة إلى خيار
مؤخرا وتبلغ مساحته  15000م. 2
تخزين منتجاتك في مخزننا الذي تم بناؤه
ً
ِّ ّ
ينظم قسم التصدير لدينا جميع الوثائق الالزمة لضمان الشحن السهل للحاويات ،كما يم ٍّّكننا تسجيلنا في
مختلف البلدان من توفير السلع في جميع أنحاء العالم.
إن مطالبكم بالجودة والخدمة ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا ،ومن ثم فإننا نعمل فقط مع الشركات المصنعة
األكثر موثوقية ،والتي تخضع جميعها إلشراف شديد من جانب السلطات البيطرية وسلطات الصحة العامة.
حصلت ® Castle Dairyعلى شهادة FSSC-22000المعترف بها دوليًا ،وكذلك لديها إمكانية إنتاج
المنتجات العضوية والمنتجات الحالل.
بالنسبة إلينا ،فإن التقليل من آثار الكربون لدينا ليست عبارة خالية من المدلول في بيان مهمتنا.انٍّ توجه
شركة ® Castle Dairyهو األلتزام باألستدامة والحفاظ على البيئة  .إن مخازننا مغطاة بالكامل بألواح
شمسية تبلغ مساحتها  10000متر مربع ،والتي تمكننا من اإلنتاج بدون أي انبعاثات لغاز ثاني أكسيد
الكربون.

يتم ضمان قابلية التتبع وأمان وموثوقية التوريد بفضل شبكتنا الكبيرة من موردي المواد الخام ،واستخدامنا
ألدوات تكنولوجيا المعلومات التي تراقب مراحل اإلنتاج والخدمات اللوجستية والتحكم بالجودة والمحاسبة.
يعمل قسم البحث والتطوير لدينا على تطوير منتجات جديدة في مختبرنا ،عن طريق متابعة السوق عن
كثب والعمل مع شركاء مختلفين في مختلف الصناعات .شركاؤنا مهمون بالنسبة إلينا.

اكتشف منتجات األلبان المختلفة
المقدمة من ®CASTLE DAIRY.

المنتجات
تقدم Castle Dairyمجموعة واسعة من منتجات األلبان والمواد الغذائية األخرى للقطاعات الصناعية التالية:
الخبز واآليس كريم والجبن والشوكوالتة والمشروبات ووسائل الراحة واألغذية الرياضية والزبادي وآالت
البيع والصلصة واللحوم .يمكن أن تكون المنتجات سلعًا أو مزائج ألبان أو مكونات أو منتجات خاصة أو معدة
حسب الطلب .المنتجات األخرى متوفرة عند الطلب.

الحليب المجفف ومشتقاته
الحليبٍّالمجففٍّكاملٍّالدسمٍٍّّ،%28ٍّ،%26
عادي/فوري

يُص َّنع اللبن المجفف من منتجات األلبان التي ٍّت ُصنَّع عن
طريق تجفيف الحليب الطازج بالرش.

مسحوقٍّالقشدةٍّ%42

اعتمادًا على درجة البسترة ،نقدم مساحيق الحرارة
المنخفضة والمتوسطة والعالية ،ولكلٍّ منها استخدامها
الخاص.

الحليبٍّالمجففٍّمنزوعٍّالدسمٍّ
العادي/الفوري/منزوعٍّالالكتوز

يأتي اللبن المجفف في إصدارات عادية وفورية.

مسحوقٍّحليبٍّالزبدةٍّ،حلو/حامض

مشتقات الحليب هي منتجات مصنوعة من الحليب الصافي،
أو تأتي كمنتجات ثانوية من عملية صنع الجبن أو الزبدة.

مساحيقٍّمصلٍّاللبن

تُص َّنع هذه المنتجات من خالل عمليات مختلفة وتجد طريقها
في العديد من االستخدامات من شركات النقل إلى تغذية
الرضع.

مسحوقٍّمصلٍّاللبنٍّالمركز
الالكتوز
مساحيقٍّمصلٍّاللبن المنزوعةٍّالمعادن
 %40إلىٍّ%90

الحليبٍّومصلٍّاللبنٍّالنافذ

بدائل الحليب من الجبن واللبن الرائب واآليس كريم وصناعة الخبز
والزبادي والشوكوالتة والمشروبات
نباتيٍّCastle 1-20, 1/20

منتجات األلبان المخصصة كبديل كلي أو جزئي للحليب
المجفف أو كامل الدسم.

Castle 1/15

صا لالستخدام في
ص ِّّممت منتجات المسحوق هذه خصي ً
ُ
اآليس كريم والشوكوالتة واستخدامات المخابز والصلصات،
وكذلك إلثراء المواد الجافة في الجبن أو الزبادي أو
الحلويات أو الكريمات.

Castle 1/28 IC
Castle 1/30

تحتوي بدائل الحليب المجفف على نسب متفاوتة من الزبد
ودهون الحليب و/أو الدهون النباتية وبروتينات الحليب
والخضروات والنشا وبروتينات مصل اللبن الفعالة .أيضا
المنتجات النباتية.

Castle 1/50
Castle 26/15
Castle 26/20
Castle 26/30

منتجات البروتين العالي
الكازين/الكازينات
البروتيناتٍّالنباتية
مركزاتٍّ /مستخلصاتٍّاللبنٍّالمجفف
مركزاتٍّ /مستخلصاتٍّمسحوقٍّمصلٍّاللبن

يتم إنتاج الحليب والبروتينات النباتية بواسطة الترشيح
الفائق وغالبًا ما يتم استخدامها في منتجات األغذية
الرياضية واتباع نظام غذائي وكذلك في الجبن والزبادي
وحلوى الطاقة والمشروبات واللحوم .تستخدم البروتينات
أيضًا كعنصر فعال إلضفاء االستقرار في المستحلبات
وتصنيع حشوات الدهون والطبقة العلوية والرغاوي.

المنتجات
مساحيق الدهون ومساحيق الدهون الممتلئة
 Castle 80%منٍّدهونٍّجوزٍّالهند
 Castle 80%منٍّدهونٍّالنخيل
حليبٍّ Castleالمليءٍّبالدهونٍّ %50منٍّجوزٍّ
الهند
 Castleالمليءٍّبالدهونٍّ %50منٍّالنخيل

تُص َّنع مساحيق الدهون النباتية على أساس منتجات األلبان أو
الجلوكوز .وتأتي في شكل مسحوق متدفق وحر .كما توفر
فوائد خاصة من حيث سهولة القياس وإمكانية دمجها في
المسحوق قبل الخلط .االستخدامات األكثر شيوعًا هي صناعة
اآليس كريم والصلصات الساخنة والشوربات المجففة
والمخبوزات .وهذه المساحيق لها خصائص جيدة للحفظ ،وال
تحتاج إلى تبريد .تُص َّنع مساحيق الحليب المليئة بالدهون عن
طريق استبدال دهون الحليب بالدهون النباتية .ال تحتوي
المنتجات على بروتين مصل اللبن أو ,FFM ,أو بروتين
مصل اللبن  FFWوهي بديل ممتاز لمسحوق الحليب كامل
الدسم .

 Castleالحليبٍّالمليءٍّبالدهونٍّ%26
الدهونٍّالفوريةٍّالممتلئةٍّ24-26/28-28

الكاكاو الصناعي ومنتجات السكر للتصدير
مكوناتٍّالشوكوالتة
قطراتٍّالشوكوالتة
وزنٍّالكاكاو
زبدةٍّالكاكاو

مجموعة كاملة من مسحوق الكاكاو والشوكوالتة والثلج
صا
باإلضافة إلى المكونات واللوز والبندق المعدلة خصي ً
الستخدامات اآليس كريم والمخابز والمعجنات.

الطبقةٍّالعلوية
حشواتٍّ،أغلفة
اللوزٍّوالبندق

منتجات غذائية إضافية وخلطات
حليب الماعزٍّالمجفف
قشدة/خلطاتٍّالقهوة
مزيجٍّالكاكاوٍّبمنتجاتٍّاأللبان
مزيجٍّالشعيرٍّبمنتجاتٍّاأللبان

المنتجات الغذائية األخرى والخلطات التي نقدمها ،هي منتجات يمكن
استخدامها في عدة استخدامات مختلفة والتي يمكن إضافتها إلى
مجموعة منتجاتك.
إنها توفر إمكانية التسوق الشامل وإمكانية تطوير المنتجات الجديدة.

سكرٍّالعنبٍّ"الدكستروز"
منتجاتٍّالصوياٍّومزيجٍّفولٍّ
الصويا
السكرٍّوخلطاتٍّالسكر
منتجاتٍّالقمح
المركزات
النكهةٍّوالملونات
بديلٍّالزبدة

كما تضيف بعضها قيمة إلى منتجك ويقلل البعض اآلخر من تكلفتك.
ال توجد نهاية لما يمكننا تحقيقه معًا.

لماذا تختار Castle Dairy؟

• تقعٍّفيٍّقلبٍّمنطقةٍّمشهورةٍّفيٍّتصنيعٍّاأللبانٍٍٍٍٍٍّّّّّّ
بطريقةٍّتقليديةٍٍٍٍّّّّ
• أفضلٍّجودةٍّلمنتجاتٍّاأللبان
• قابليةٍّالتتبعٍّ%100
• بدائلٍّالحليبٍّلمصنعيٍّالموادٍّالغذائية
• شهادةٍٍّّFSSC 22000
• حقائبٍّ ُمحكمةٍّالغلق

•
•
•
•
•

منتجات
ذات جودة
عالية
الدعم
الفني

هناكٍّورقةٍّتفصيليةٍّللمواصفاتٍّلكلٍّمنتج
استشارةٍّمجانيةٍّمنٍّخبراء الغذاء
يُراجعٍّكلٍّطلبٍّعلىٍّحدة
التحكمٍّالكاملٍّبجميعٍّالموادٍّالخام
إنتاجٍّخلطاتٍّجديدةٍّحسبٍّوصفتكٍّالخاصة

• الدعمٍّاللوجستيٍّالمتقدم :أفضلٍّحلولٍّالتسليمٍّأليٍّ
مكانٍّفيٍّالعالم
• مخزنٍّبمساحةٍّ 15000مترٍّمربعٍّوإمكانيةٍّ
التوزيعٍّوالتصدير
• االتفاقٍّالدوليٍّ وتسجيلٍّالمنتجات
• إمكانيةٍّالجمعٍّبينٍّالمنتجاتٍّالمختلفةٍّفيٍّحاويةٍّ

واحدة

• تطبيقٍّالتكنولوجياتٍّالجديدة
• توسيعٍّمجموعةٍّمنتجاتنا
• تطويرٍّالمكوناتٍّلقطاعٍّاألغذيةٍّوتصنيعها
• 10000مترٍّمربعٍّمنٍّاأللواحٍّالشمسية

الخدمات
اإلضافية
االبتكارات المستمرة

 CASTLE DAIRYهي مفتاح نجاحك!

االستدامة

info@castledairy.com

+32 87 33 45 19 www.castledairy.com

Rue de Rémersdael 105/107, 4852 Plombières, Belgium

