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معرفی شرکت
شرکت کاوش گستر فانیذ به منظور تولید، بازرگانی، راه اندازی کارخانجات قند و مدیریت آن ها و تحقیق و توسعه در صنعت 

قند و شکر راه اندازی شده است.

از اهداف دیگر این شرکت می توان کمک به استفاده بهتر کارخانجات قند از ضایعات و کاهش آن افزایش تنوع محصوالت 
آنها استفاده بهتر از محصوالت جانیب و در نهایت کاهش بهای تمام شده محصول کارخانه جا ت را نام برد.

مجموعه کاوش گستر  فانیذ با بهره گیری از متخصصان صنعت قند و با تجربه ترین افراد در صنعت قند کشور به دنبال ایجاد 
فضایی برای بهبود و گسترش این صنعت در کشور عزیزمان ایران است که برای رسیدن به این مهم الزم از تمام افراد با تجربه در 

این صنعت استفاده گردد.

این مجموعه به تازگی حوزه فعالیت خود را گسترش داده و در زمینه تامین شیرین کننده های شرکت های تولید کننده صنایع 
گستر  کاوش  مجموعه  که  اولیه  مواد  دیگر  از  و  است  وفروکتوز  شکر  ها  کننده  شیرین  این  عمده  کند  می  فعالیت  غذایی 

فانیذ در جهت تامین آن گام برمی دارد نشاسته نیتیو، نشاسته پری ژالتینه،گلوکز و مالتودکسترین است.

از جمله کارخانجات قندی که شرکت کاوش گستر فانیذ به صورت مدیریت و یا مشاوره در آنها فعالیت کرده است می توان به 
کارخانه قند کرج، کارخانه قند قزوین، کارخانه قند اصفهان ،کارخانه قند نقده ،کارخانه قند شیروان وکارخانه قند ممسین و 

کارخانجات قند در جنوب کشور اشاره کرد.

کشور  در  نیز  ایران  از  خارج  در  و  باشد  نمی  ایران  به  محدود  شرکت  این  تجربه  قند  کارخانجات  اندازی  راه  و  مشاوره  قسمت  در 
آذربایجان و همینطور فرانسه به این امر پرداخته است.
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کاوش گستر فانیذ

مــــواد اولیـــــه
و  کیفیت  بحث  غذایی  صنعت  در  محصوالت  فرآوری  مرحله  تا  تولید  مرحله  از  که  است  سفره  تا  مزرعه  از  غذایی  ایمین  مفهوم   
به  آلوده  رود  می  کار  به  غذایی  مواد  کشت  و  تولید  در  که  آبی  و  خاک  یعین  می گیرد  قرار  مدنظر  ایمین  هم  و  تغذیه  سالمت 

آالینده های همچون کودهای شیمیایی انگل ها و یا عناصر فلزی نامناسب نباشد.

همچنین در هنگام حمل و نگهداری محصوالت تا توزیع و مصرف تدابیر الزم به کار گرفته شود تکنولوژیست های محصوالت 
اولیه  ماده  یک  از  توان  نمی  هرگز  اما  شود  تولید  نامرغوب  محصوالت   است  ممکن  مرغوب  اولیه  ماده  از  معتقدند  غذایی 

نامرغوب محصولی مرغوب تولید کرد.

با ترویج و گسترش آگاهی های تغذیه ای و انتخاب سبک زندگی مناسب در زمینه پیشگیری از بیماری های مزمن در تمامی 
اقشار جامعه فراهم می شود.

 حال شرکت کاوش گستر فانیذ با رعایت تمامی این نکات و تجربه در این صنعت تنها با کارخانجات تایید شده از نظر کیفیت 
فعالیت کرده و هیچ گاه مواد اولیه های غیر استاندارد و تایید نشده را در اختیار کارخانجات تولیدی غذایی قرار نمی دهد.
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محصوالتی که شرکت کاوش گستر فانیذ در جهت تأمین آنها فعالیت می کند به طور عمده به چند قسمت تقسیم می شود: 
در  همینطور  و  مناسب  های  میوه  تهیه  و  ،مالس  ،مالتودکسترین  ژالتینه(  پری  و  ذرت)نیتیو  نشاسته  گلوکز،  ،فروکتوز،  شکر 

آینده نزدیک شکر بسته بندی ۹۰۰ گرمی برای مصرف عموم جامعه.

شکر

گلوکز

مالتودکسترین

فروکتوز

نشاسته ذرت
)نیتیو و پری ژالتینه(

مالس

میوه
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شکـــــر
شکر در واقع ساکاروز کریستالیزه است که از چغندر قند یا نیشکر به دست می آید، شکر عالوه بر اینکه باعث شیریین می شود 

تغییرات مثبت و خوشایندی در روند پخت ایجاد کند.

 مثاًل شکر باعث می شود روند تشکیل گلوتن در آرد گندم کند شود و به همین خاطر است که غذاهایی که شکر بیشتری در 
پخت آنها استفاده می شود بافت نرم تری دارند.

شکر سفید رایج ترین نوع شکر است که در تهیه بسیاری از محصوالت غذایی و همینطور غیر غذایی استفاده می گردد، شکر از 
چغندر و نیشکر به دست می آید و نزدیک به ۱۰۰ درصد از ساکاروز تشکیل شده شده.

شرکت کاوش گستر فانیذ در تهیه شکر  به طور مستقیم با تمامی کارخانجات قند و شکر و نیشکری در ارتباط بوده و تمامی 
خرید ها برای کارخانه داران عزیز به صورت مستقیم صورت میگیرد.

بارگیری  برای  و  دهد  ارائه  بازار  در  موجود  قیمت  ترین  پایین  به  که  بوده  تالش  در  همیشه  ما  مجموعه  شکر  تامین  زمینه  در 
خریدهای کارخانجات تولیدی هیچ مشکلی به وجود نیاید.

ما میتوانیم نسبت به محل کارخانه مورد نظر نزدیکترین شکر موجود به این کارخانه را ارائه دهیم تا از نظر حمل و نقل هزینه 
زیادی برای کارخانه مورد نظر در بر نداشته  باشد.
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موارد استفاده شکر

نوشابه، آبمیوه، آبجو بدون الکل، نوشیدنی های انرژی زا

قنادی ها، کیک، شکالت، کلوچه، بیسکوییت، آبنبات، آدامس، بستین

صنایع نوشیـــــدنی

صنایع داروسازی

صنایع نــــان و شیــــــریین

ســـــس ها
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فروکتوز

بریکس  و  باال  کنندگی  شیرین  قدرت  با  رنگ،  بدون  و  طبیعی  قندی 
مطلوب است. پتانسیل تخمیر پذیری مناسیب داشته و از طریق کاهش 
فعالیت آبی باعث ایجاد ماندگاری محصول و جلوگیری از فاسد شدن 

آن  می گردد.

از دیگر دالیل عمده استفاده از شربت های فروکتوز عالوه بر افزایش 
کیفیت نهایی محصول سهولت استفاده و بهینه سازی انرژی و نیروی 

انسانی می باشد.

موارد استفاده

موارد استفاده

دهنده  بهبود  دهنده،  طعم  کننده،  شیرین  عنوان  به   ۴۲ فروکتوز 
ویسکوزیته و بریکس در صنایع غذایی به کار می رود ترکیب مناسب 
پایداری  همچنین  و  نهایی  محصول  در  شفافیت  ایجاد  و  میوه  طعم  با 

طعم و مزه از عمده دالیل استفاده از این محصول می باشد.
ضمن  داشته  پی  در  شیریین  و  نان  صنعت  در  را  قند  این  وسیع  استفاده 
شدن  بیات  تواند  می  نانوایی  محصوالت  در  شربت  این  مصرف  اینکه 
نان را به تأخیر بیندازد کاربرد این شیرین کننده در محصوالت منجر به 
تردی محصول تولیدی و رنگ قهوه ای روشن و یا طالیی مناسب گردد.

فروکتوز ۵۵

فروکتوز ۴۲

۱

۲

صنعت نوشابه، آبمیوه و نوشیدنی های گازدار ماالشعیر

صنایع نوشیـــــدنی

انواع نوشیدنی های میوه ای

صنعت نان و شیریین
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نشاسته ذرت )نیتیو و پری ژالتینه(
نوعی نشاسته است که به روش فیزیکی اصالح شده است برای تولید این نوع نشاسته ها ابتدا نشاسته ژالتینه می شود و سپس سریع خشک 

می گردد و برای خشک کردن می توان از خشک کن غلطکی ،خشک کن پاشیش واکستروژن استفاده نمود.

که  باشد  می  سرد   درآب   شدن  حل  قابلیت  دارای  ژالتینه  پری  نشاسته 
قدرت  ژالتینه   پری  نشاسته  همچنین  ندارد  را  قابلیت  این  خام  نشاسته 
محض  وبه  دارد  خام  نشاسته  به  نسبت  بیشتری  تورم  و  آب  جذب 
و  کرده  جذب  خود  ساختار  درون  به  را  آب   ، آبی  محیط  در  گرفتن  قرار 
ویسکوزیته باالیی ایجاد می کند و به بهبود ویسکوزیته در محصوالت 

بدون پخت، و یا همراه با پخت کمک می کند.

موارد استفاده

صنعت نوشابه، آبمیوه و نوشیدنی های گازدار ماالشعیر

صنایع نوشیـــــدنی

صنایع داروسازی

قنادی ها، کیک، شکالت، کلوچه، بیسکوییت، آبنبات، آدامس، بستین

صنایع نــــان و شیــــــریین
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محصوالت لبین

سوپ، پودینگ و دسر ها

حفاری

صنایع کاغذ سازی

صنایع کارتن سازی

صنایع ریخته گری و بتن

۱۱
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مالتودکسترین
پلیمری از ساکاریدهای فاقد طعم شیرین بوده که دکستروز آن کمتر از ۲۰ و شامل مخلوطی از ترکیبات با وزن مولکولی بین پلی 

ساکاریدها و الیگوساکاریدها است که به صورت پودرهای سفید رنگ یا شربت های غلیظ در دسترس می باشد .

مالتو  باشد.  می  ذرت  نشاسته  گیرد،  می  قرار  استفاده  مورد  مالتودکسترین  تولید  در  گسترده  صورت  به  که  اصلی  خام  ماده 
دکسترین توانایی تشکیل ژل و نگهداری آب را دارد بنابراین در صنعت به عنوان بهبود دهنده بافت با تشکیل ژل، نگهدارنده 

آب و جایگزین چربی به کار می رود.

 از جمله ویژگی های کاربردی مهم در سیستم های غذایی شامل افزایش حجم، ایجاد بافت و بدنه، تشکیل فیلم، اتصال به 
انحالل  و  شوندگی  پخش  به  کمک  سطحی،  کنندگی  براق  اکسیژن،  برابر  در  محافظت  چربی،  و  طعم  کننده  ایجاد  اجزای 

پذیری، کنترل انجماد می باشد.

مالتو دکسترین مایع مالتو دکسترین پودری مشخصات فیزیکی، شیمیایی

مایع شفاف پودرسفید شکل ظاهری

فاقد مزه فاقد طعم بو و مزه

حالل محلول در آب حاللیت

حداقل ۵۰ حداقل ۹۰ مواد جامد کل

حداکثر ۵۰ حداکثر ۱۰ محتوای رطوبت

حداکثر ۲۰ حداکثر ۲۰ دکستروز

حداکثر ۰.۵ حداکثر ۰.۵ محتوای خاکستر سولفات

حداکثر ۰.۵ حداکثر ۰.۵ حداکثر ۰.۵

حداکثر ۰.۰۰۲۵ حداکثر ۰.۰۰۲۵ So2
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غذای کودک

صنایع کنسرو

آبنبات ها

کاربرد ورزیش

موارد استفاده مالتودکسترین
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تولید چیپس

ماست های بدون چربی

صمغ ها و کاکائو ها

اسنک ها

صنایع نان و شیریین
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گلوکز
این محصول موجب ممانعت از کریستالیزاسیون شده و با بهبود ویسکوزیته، احساس دهانی را افزایش می دهد که همین 

امر حس قوی تری از طمع محصول در دهان ایجاد می کند.

همچنین ظاهری درخشان و براق به محصول می بخشد و باعث تولید بافت مناسب و بهبود جوندگی می گردد و همچنین 
باعث یکنواخیت و زمان نگهداری باال می باشد.

موارد استفاده گلوکز

بستین

آدامس و آبنبات های سخت و ژله ای

شکالت، تافی، کارامل و مارشملو
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مالس
ماده ای است که در جریان عبور استخراج قند از چغندر قند و نیشکر پس از اینکه شیره قند غلیظ شده از توربین ها عبور کرد 

باقی می ماند. 

مالس شربت غلیظی است که بر حسب اینکه قند و نیشکر گرفته شده باشد به طور متوسط دارای ۴۵ و ۶۵ درصد قند میباشد.

موارد استفاده مالس

الکل سازی

سرکه سازی

علوفه
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میوه
های  میوه  و  گالبی  و  سیب  همچون  های  میوه  عمده  تامین  به  توان  می  فانیذ  گستر  کاوش  مجموعه  فعالیتهای  جدیدترین  از 
تابستانی برای استفاده در مراکز خرید هایپری و بازار میوه و همچنین میوه های پادرخیت برای کارخانجات تولید کنستانتره و کمپوت 

اشاره کرد.

ضمن اینکه درجه یک ترین میوه های موجود را در پکیج صادراتی ارایه می دهیم.
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سخن نهایی
در راستای مطالب عنوان شده نکته ی بسیار مهم در خرید مواد اولیه برای کارخانجات تولیدی و همینطور بازرگانان عزیز خرید 
به صورت مستقیم و دسته اول است که مجموعه ما با تجربه ای فراوان در این امر از ابتدا تا انتها مسیر خرید و تحویل و تضمین 
کیفیت محصول و پایین ترین قیمت در بازار شما را همراهی میکند و بدلیل دارا بودن همیشگی این محصوالت حاضر به بستن 

قرار داد بلند مدت با تمامی مجموعه های تولیدی میباشد.

تمامی محصوالت برای فروش با آنالیز استاندارد به فروش میرسند و در صورت نیاز مشتری نمونه محصول جهت ازمایش بدست 
شما بزرگواران میرسد . 

تمامی محصوالت بجز شکر که اجازه صادرات ندارد با آنالیزهای مربوطه و پکیج های بسته بندی مناسب جهت صادرات اماده 
و امکان ارسال را دارا میباشد.
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تانکر

بشکه

کیسه

سبد

نحوه بسته بندی و ارسال

۲۵ کیلویی: نشاسته و مالتو دکسترین

۵۰ کیلویی: شکر 

فروکتوز و گلوکز 

فروکتوز و گلوکز

ارسال با سبد
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مشتریان

۲۰



+9821 2612 4010-20

www.irankgf.com

+98912 613 3676

info@irankgf.com

ر تهران : فرمانیه, خیابان آقایی، ساختمان ارکیده  دفت

iran_kgf


