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FUTURA INGREDIENTS – EMULGATORY I SYSTEMY STABILIZUJĄCE

Emulgatory do wszystkich branż

Dedykowane rozwiązania systemów stabilizujących dla mleczarstwa

STERNCHEMIE

Lecytyny płynne i proszkowe

Komponenty lecytynowe do proszków mlecznych i tłuszczowych instant

Mleko kokosowe w proszku

EVONIK

Krzemionki SIPERNAT®

Krzemionki AEROSIL®

JUNGBUNZLAUER

Mleczany sodu i potasu

Mleczany blendy

ADITYA BIRLA CHEMICALS – FOSFORANY

Mieszanki dedykowane dla przemysłu mleczarskiego

Pełna oferta dla piekarnictwa i przemysłu mięsnego

GELYMAR – KARAGENY

Dedykowane produkty dla branży mleczarskiej i mięsnej

FLAVORCHEM  –  AROMATY

Szeroka oferta najnowszych smaków zgodnych z trendami rynkowymi

Produkty wzmacniające smak

Produkty maskujące niepożądane posmaki

SACCHETTO  –  PRODUKTY RYŻOWE

Skrobie ryżowe

Białko ryżowe

Płatki ryżowe

ATURA

Koncentrat białka z bobu, soczewicy i ciecierzycy

OFERTA W DYSTRYBUCJI

Nowe rozwiązania dla produktów dla wegan i wegetarian, 
cukiernictwa i innych aplikacji

Mąka z bobu, soczewicy i ciecierzycy

NEDMAG

Chlorek wapnia spożywczy w płynie

Chlorek wapnia granulowany

Izolat białka bobu



MOLINO 4.0  –  TEKSTUROWANE BIAŁKA ROŚLINNE

Teksturowane białko grochu i bobu

MARIGOT

Aquamin MG - bioaktywny kompleks mineralny,  

Aquamin F - naturalny kompleks mineralny z alg morskich

OFERTA W DYSTRYBUCJI

Konserwanty Clean Label

Laktoza

Maltodekstryna

POZOSTAŁE SUROWCE W STAŁEJ OFERCIE

Barwniki

Białko sojowe

Białko wieprzowe

Białko drobiowe

Glikol propylenowy

Gliceryna

Oleje roślinne

Sorbitol

Syrop glukozowy w proszku

Wodorowęglan sodu

Pulpy i soki owocowe

Skrobia kukurydziana

Skrobia pszenna

Olejki eteryczne

Słów kilka o OQEMA

Grupa OQEMA to wiodący dystrybutor 
surowców wykorzystywanych w 
przemyśle spożywczym.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszego 
zespołu oraz naszych dostawców 
dobieramy najlepsze rozwiązania dla 
Państwa. 

OQEMA oferuje najwyższej jakości 
surowce, nad którymi kontrolę sprawuje 
nasz wyspecjalizowany dział jakości.

Ekstrakty roślinne
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INLEIT  –  BIAŁKA MLEKA

Dedykowana oferta dla mleczarstwa, funkcjonalnych słodyczy i napojów

Białka mleka i serwatkowe o wysokiej funkcjonalności i wartościach 
odżywczych

 pochodzenia morskiego

Błonnik sojowy

Błonnik grochowy

Maltitol

Błonnik kukurydziany

Błonnik jabłkowy

Błonnik pomidorowy

Wodorowęglan amonu

REGULATORY pH

PODSTAWOWE SUROWCE NIEORGANICZNE I ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI 
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OQEMA Sp. z o.o.
Ozorków, Polska
Tel.: +48 42 270 44 17
biuro@oqema.com

Z chęcią zaproponujemy Państwu nasze rozwiązania oraz dostarczymy 
produkty z naszej oferty.

Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać.
Czekamy na Państwa kontakt.
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