


Castle Dairy® yang didirikan pada tahun 1934 adalah salah satu perusahaan produk susu
tertua di dunia. Selama bertahun-tahun, Castle Dairy® telah berkembang menjadi pakar
produk susu kering untuk tujuan nutrisi. Dengan jaringan dan distribusi internasional kami,
Castle Dairy® mampu menyediakan dan memperdagangkan produknya di seluruh dunia.

Struktur organisasi Castle Dairy® berskala kecil dan fleksibel, namun pendekatan globalnya
membuat kami dapat memenuhi berbagai tantangan di pasar global yang senantiasa
berubah. Selain membeli dan menjual produk susu dari produsen yang telah disetujui
secara internasional, Castle Dairy® juga mungkin menghasilkan produk susu kering dan
campuran susu di fasilitas produksi kami sendiri di Hombourg, Belgia.

Castle Dairy® menawarkan berbagai produk susu dan produk makanan lainnya untuk
industri seperti: Roti, Es Krim, Keju, Cokelat, Minuman, Produk Sehari-hari, Nutrisi
Olahraga, Yoghurt, Produk yang Ada di Mesin Jual Otomatis, Saus, dan Daging. Kami juga
memiliki kemampuan untuk membuat produk campuran khusus yang disesuaikan melalui
proses kerja sama yang baik dengan klien dan divisi Litbang kami, sehingga memungkinkan
kami menghasilkan produk Label Sendiri.

Castle Dairy® berlokasi di Belgia, di pusat Euroregion, yang merupakan wilayah logistik
utama Eropa dengan lokasi sentral, infrastruktur yang baik, jaringan transportasi
multimodal, dan jarak dekat ke banyak pasar penting.

Castle Dairy® dapat menggabungkan produk yang berbeda dalam satu kontainer untuk
menyediakan sistem pelayanan toko terpadu bagi klien kami. Misi kami adalah untuk
memenuhi kebutuhan Anda akan produk susu dengan cara yang andal pada tingkat harga
bersaing. Kami berkomitmen untuk menawarkan kepada pemasok dan pembeli kami
layanan sebaik mungkin pada skala global.

Selain memiliki berbagai produk dan kemampuan produksi, Castle Dairy® dapat
mengurangi beban logistik Anda dengan menawarkan layanan transportasi, distribusi, dan
ekspor serta pilihan untuk menyimpan produk Anda di gudang seluas 15.000 m2 yang
dibangun baru-baru ini.

Divisi Ekspor kami akan menangani semua dokumentasi yang diperlukan untuk
memastikan kelancaran pengiriman kontainer, serta pendaftaran di berbagai negara,
sehingga memungkinkan kami memasok barang ke seluruh dunia.

Permintaan Anda akan kualitas & layanan adalah prioritas kami, karena itu kami hanya
bekerja sama dengan produsen paling andal, yang semuanya harus menjalani pengawasan
ketat oleh dokter hewan dan otoritas kesehatan masyarakat. Castle Dairy® memiliki
sertifikasi FSSC-22000 yang diakui secara internasional serta kemungkinan untuk
menghasilkan produk Organik dan Halal.

Bagi kami, meminimalkan jejak karbon bukanlah omong kosong belaka dalam sebuah
pernyataan misi. Castle Dairy® memiliki DNA ramah lingkungan. Gudang kami sepenuhnya
ditutup dengan panel solar seluas 10.000 m2, yang memungkinkan kami menghasilkan
produk dengan emisi nol CO2.

Kemampuan penelusuran, keamanan, dan keandalan pasokan terjamin berkat jaringan
pemasok bahan baku kami yang luas, serta penggunaan alat bantu TI yang memantau
tahapan produksi, logistik, kontrol kualitas, dan akuntansi.

Divisi Litbang kami mengembangkan produk baru di laboratorium kami sendiri, dengan
mengikuti perkembangan pasar dan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra di industri
yang berbeda. Mitra kami sangat berpengaruh bagi kami.

TEMUKAN BERAGAM PRODUK SUSU
YANG DITAWARKAN OLEH CASTLE DAIRY®! 

PROFIL



Castle Dairy menawarkan berbagai macam produk susu dan produk makanan lainnya
untuk industri berikut: Roti, Es Krim, Keju, Cokelat, Minuman, Produk Sehari-hari,
Nutrisi Olahraga, Yoghurt, Produk yang Ada di Mesin Jual Otomatis, Saus, dan
Daging. Produk dapat berupa komoditas, campuran susu, bahan makanan, produk
khusus, atau produk yang dibuat khusus. Produk lain tersedia sesuai permintaan.

PRODUK

Susu bubuk dan produk turunan

Susu bubuk Full Cream 26%, 28%, 
Biasa/Instant 

Susu bubuk adalah produk susu yang diproduksi di
pabrik, dibuat dengan menjalankan pengeringan
semprot pada susu cair segar.

Tergantung pada derajat pasteurisasi, kami
menawarkan bubuk panas rendah, sedang, dan
tinggi, masing-masing dengan aplikasinya sendiri.

Susu bubuk hadir dalam versi biasa dan instant.

Produk susu turunan adalah produk yang dibuat
dari susu murni, atau hadir sebagai produk
sampingan dari proses pembuatan keju atau
mentega.

Produk tersebut diproduksi melalui berbagai proses
dan hadir dalam banyak aplikasi, mulai dari carrier
hingga nutrisi bayi.

Krim bubuk 42% 

Susu Skim bubuk 
Biasa/Instant/Delactosed

Mentega bubuk, manis/asam

Bubuk whey

Konsentrat bubuk whey

Laktosa

Bubuk Whey demineralisasi 40% 
hingga 90%

Serapan whey dan susu 

Pengganti susu untuk keju, selai, es, roti, 
yoghurt, cokelat, minuman

Castle 1-20,  1/20 VEG Produk susu yang ditujukan sebagai pengganti
total atau sebagian untuk susu bubuk murni
atau skim.

Produk bubuk ini ditujukan khusus untuk
penggunaan dalam es krim, cokelat, aplikasi
roti, dan saus, serta untuk memperkaya
bahan kering dalam keju, yoghurt, hidangan
penutup, atau krim.

Susu bubuk pengganti berisi proporsi variabel
lemak mentega, lemak susu dan/atau lemak
nabati, protein susu dan nabati, pati, dan
protein whey fungsional. Juga produk
vegetarian.

Castle 1/15

Castle 1/20

Castle 1/30

Castle 1/50

Castle 26/15

Castle 26/20

Castle 26/30

Produk Protein Tinggi

Kasein Protein susu dan nabati dibuat melalui proses
ultra filtrasi dan sering kali digunakan dalam
produk Nutrisi Olahraga dan produk diet,
serta dalam keju, yoghurt, energy bar,
minuman, dan daging. Protein juga digunakan
sebagai bahan fungsional untuk menstabilkan
emulsi dan untuk produksi kandungan lemak,
topping, dan foamer.

Protein nabati

Konsentrat/isolat Susu Bubuk

Konsentrat/isolat bubuk whey



Lemak bubuk dan bubuk dengan kandungan lemak 

Castle 80% Fat coco
Bubuk lemak nabati diproduksi dengan bahan 
dasar susu atau glukosa. Produk ini hadir 
dalam bentuk bubuk yang mengalir bebas. 
Produk ini menawarkan manfaat tertentu 
dalam hal kemudahan pengukuran dan 
kemungkinan untuk menggabungkannya ke 
dalam bubuk premix. Aplikasi paling umum 
adalah produksi es krim, saus pedas, sup yang 
dikeringkan, dan premix roti. Bubuk ini 
memiliki karakteristik pengawetan yang baik, 
dan tidak memerlukan pendinginan. Susu 
bubuk dengan kandungan lemak diproduksi 
dengan mengganti lemak susu ke lemak 
nabati. Produk ini merupakan pengganti 
sempurna untuk susu bubuk murni.

Castle 80% Fat palm

Castle FFM 50 % coco

Castle FFW 50 % palm

Castle FFM 26 %

Castle Instant Fatfilled 28-26/28-24

Produk gula dan kakao industri untuk ekspor

Bahan cokelat

Rangkaian lengkap bubuk kakao, cokelat,
lapisan gula, serta inklusi, almond, dan
hazelnut, terutama yang diadaptasi untuk
aplikasi es krim dan roti.

Butiran cokelat

Massa kakao

Mentega kakao

Topping

Isian, Lapisan

Almond, Hazelnut

PRODUK

Produk Makanan dan Campuran Tambahan

Susu kambing bubuk

Produk makanan dan campuran lain yang kami
tawarkan adalah produk yang dapat
digunakan dalam banyak aplikasi yang
berbeda, dan yang dapat ditambahkan ke lini
produk Anda.

Produk ini menciptakan kemungkinan
terwujudnya tempat belanja terpadu dan
pengembangan produk baru.

Nilai tambah tertentu untuk produk Anda dan
yang lainnya akan mengurangi biaya Anda.

Tidak ada batasan untuk pencapaian yang
dapat kita raih bersama.

Krimer/campuran kopi

Campuran kakao dengan produk 
susu

Campuran malt dengan produk 
susu

Dekstrosa

Produk kedelai dan campuran 
kedelai 

Gula dan campuran gula 

Produk gandum

Premix

Aroma dan pewarna

Pengganti Mentega



•Berdasarkan kemurnian wilayah 
penghasil produk susu tradisional

•Produk susu berkualitas terbaik

•Kemampuan penelusuran 100%

•Pengganti susu untuk produsen 
makanan

•Sertifikat FSSC 22000

•Kantong vakum

PRODUK 
BERKUALITAS 

PREMIUM

• Lembar spesifikasi terperinci untuk 
setiap produk

•Konsultasi gratis dengan pakar 
makanan

•Setiap permintaan ditinjau secara 
terpisah

•Kontrol menyeluruh terhadap semua 
bahan baku

•Memproduksi campuran baru 
berdasarkan resep sendiri  

DUKUNGAN 
TEKNIS

•Dukungan logistik tingkat lanjut: solusi 
pengiriman terbaik ke berbagai wilayah 
di dunia

•Gudang seluas 15.000 meter persegi 
dan kemungkinan distribusi serta ekspor    

•Perjanjian dan pendaftaran 
internasional

•Kemungkinan untuk menggabungkan 
berbagai produk di dalam satu 
kontainer

LAYANAN 
TAMBAHAN

•Penerapan teknologi baru 

•Perluasan jangkauan produk kami

•Pengembangan dan produksi bahan 
untuk sektor makanan

•Panel solar seluas 10.000 meter persegi

INOVASI 
BERKELANJUTAN

RAMAH 
LINGKUNGAN

CASTLE DAIRY ADALAH KUNCI KEBERHASILAN ANDA!

Mengapa memilih Castle Dairy? 




