
2020קטלוג



Reliable Partners  
in Innovation
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פוראטוס היא קבוצה בינלאומית המציעה מגוון שלם של 

מוצרים חדשניים ושירותים מקצועיים לתחום האפייה. 

מוצרינו ידועים ביותר ממאה מדינות ברחבי העולם, 

ובמקרים רבים גם מיוצרים במדינות אלה. הלקוחות של 

PURATOS הם אופים בעבודת יד )ארטיזן(, מאפיות 
תעשייתיות, שפים, סיטונאי מזון וספקי שירותי מזון. 

בכל מקום בו אנו נמצאים, אנחנו שואפים להיות שותפים 

לחדשנות של לקוחותינו ולסייע להם לספק לקהילות בהן 

הם חיים מוצרים מגוונים, טעימים ובריאים. 

 PURATOS הוקמה בשנת 1919 סמוך לבריסל, בלגיה, 
שם נמצא מטה החברה גם היום.

מדינותמדינותחוקרים ומפתחים עובדים מכל העולם

אנו מוכרים ביותר מ-חברות בת ב-
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לחם האלטמורה ALTAMURA שמקורו באיזור פוליה 

PUGLIA באיטליה, ידוע במחמצת חיטת הדורום שלו. 
על ידי שימוש בטכנולוגיות התסיסה המתקדמות ביותר 

הצלחנו לשחזר את הטעם המקורי המפורסם שלו. 

המרכיבים הפעילים של O-TENTIC בתוספת קמח, 

מלח ומים, מעניקים לך את החופש היצירתי להכין 

לחם טרי, איכותי ושופע טעם בהשראת שיטות האפייה 

המסורתיות.

מוצרים

O-TENTIC DURUM
מיקס מוכן על בסיס מחמצת מקמח דורום שמקורה 

בדרום איטליה. O-TENTIC DURUM מסייע לך לייצר 

לחמים בסגנון ים תיכוני המתאפיינים בארומה נהדרת, 

מרקם קטיפתי וטעם של פעם.

Imagine...

 תערובת מוכנה להכנת לחמי מחמצת 
בטעם ומרקם אותנטיים

הלחמים והמאפים המיוצרים במאפיה זאת נאפים אך ורק עם מחמצת טבעית פעילה על בסיס 
סולת חיטה מותססת מאיזור אפוליה באיטליה, עם זנים פעילים שמוצאם באיטליה.

1 ק״ג ליח׳
10 יח׳ בקרטון

4% מהקמח

שימוש אריזה 

קל ונוח לשימוש.

רק להוסיף מלח ומים.

איכות קבועה בכל אפייה.

 מתאים למגוון מוצרים: לחם, באגט,
פוקאצ׳ה, ג׳אבטה, בסיס לפיצה ועוד.

מוצרים

S-500
משפר האפייה הרב תכליתי הטוב 

ביותר בשוק. מבטיח לך שקט נפשי 

מלא לצד איכות עקבית.

S-500+
משפר האפייה הרב תכליתי הטוב 

ביותר בשוק. מבטיח לך שקט נפשי 

מלא לצד איכות עקבית. מתאים 

להקפאה קצרה.

S-500 באגט
משפר האפייה המוביל בשוק 

לבאגטים. בעל יעילות מוכחת 

ועקבית המאפשרת לך לייצר 

באגטים מעולים בעלי פריכות 

מושלמת.

S-500 E-FREE
משפר האפייה הרב-תכליתי הטוב 

ביותר בשוק לאפיית מוצרים 

בריאים יותר ללא חומרי גלם בעלי 

מספרי E. מבטיח לך שקט נפשי 

מלא לצד איכות מוכחת ועקבית.

S-500 קמח מלא
משפר האפייה המוביל ללחמים 

מחיטה מלאה וללחמים המכילים 

דגנים וגרעינים. מעניק לך בטחון 

ושקט, ואיכות מעולה ומוכחת פעם 

אחר פעם.

S-500 אורגני
משפר האפייה האיכותי ביותר 

בשוק המיועד למוצרים אורגניים.

שקט נפשי מלא: S-500 מוכיח את עצמו בכל 
פעם שהתנאים במאפייה משתבשים!

איכות מוצרים גבוהה ועקבית: מספק נפח 
ומרקם נהדרים למוצרי מאפה מגוון ייחודי של 

שימושים בתהליכים שונים: אפיה ישירה, מנוחה 
קצרה, מנוחה ארוכה, הקפאה קצרה ועוד...

מתאים לכל מוצרי השמרים ולכל סוגי הקמח.

S-500
Trust the Best

סדרת משפרי האפייה הטובה בעולם

2%-1% מהקמחשק במשקל 15 ק״ג

שימושאריזה

יתרונותיתרונות



Soft'r
Softer Than Ever

משפרי האפייה המובילים
למאפים ארוזים ורכים

מוצרים

SOFT'R
המשפר הרב תכליתי הטוב ביותר בשוק המיועד למוצרי 

מאפה רכים בעלי טריות למספר ימים. מבטיח לך שקט 

נפשי לכל אורך תהליך האפייה לצד איכות גבוהה 

וקבועה.

SOFT'R MELTING
משפר האפייה המוביל למוצרי מאפה רכים בעלי טריות 

למספר חודשים ונגיסות משופרת. מעניק תוצאות 

מעולות באופן עקבי ובדוק.

פתרונות מהירים ונוחים לאתגרים ייחודיים.

קיצור תהליכי פיתוח של מוצרים חדשים.

 אפשרות לבחון את המוצר לפי טריות, 
אלסטיות ונגיסות.

2%-1% מהקמחשק במשקל 15 ק״ג

שימושאריזה

מאפשר להגיע לאיכויות של מאפים טריים.

 שומר על איכות המוצרים לכל אורך
תהליך ההקפאה.

מתאים לכל מגוון המאפים קפואים.

Kimo
Beyond the Frozen Challenge

 משפרי אפייה איכותיים למאפים 
מבצק קפוא

1.5%-1% מהקמחשק במשקל 15 ק״ג

שימושאריזה

מוצרים

KIMO
משפר אפייה רב עוצמה למוצרי מאפה מבצק קפוא 

המאפשר להגיע לאיכויות של מאפה טרי אמיתי. 

מייעל את תהליך הייצור ומספק לך בטחון מלא באיכות 

המוצרים הסופיים במהלך כל חיי ההקפאה.

KIMO BAKEAVIT
משפר אפייה ייחודי למוצרים אפויים קפואים. מבטיח 

קרום פריך באיכות קבועה ללא הפגמים הנוצרים 

באפייה שנייה.

יתרונותיתרונות



מוצרים

PURAVITA דל דגנים
קיט מוכן ללחם 

ולחמניות דלי קלוריות 

מ-100% קמח מלא 

בתוספת דגנים וגרעינים.

PURAVITA דל שיפון
קיט מוכן ללחם 

ולחמניות דלי קלוריות 

מקמח שיפון.

 PURAVITA 
דל קלוריות

קיט מוכן ללחם 

ולחמניות דלי קלוריות 

מקמח אחיד ולבן.

PURAVITA אקטיב
קיט מוכן ללחם מועשר 

בסיבים פרה-ביוטיים 

מקמח מלא.

 PURAVITA 
שיבולת שועל

קיט מטכן להכנת לחם 

מ- 100% קמח שיבולת 

שועל.

PURAVITA לחם 
דגנים וגרעינים

קיט מוכן ללחם מועשר 

בדגנים וגרעינים מקמח 

מלא.

 PURAVITA 
לחם רוסי

קיט מוכן ללחם בסגנון 

רוסי המתאפיין בדחיסות 

וחמיצות גבוהות.

PURAVITA כוסמין
 קיט מוכן ללחם מקמח 

כוסמין מלא.

 מוצרים קלים לשימוש בעבודת יד או 
באפייה תעשייתית.

המוצרים נתמכים בשורה של מחקרים.

 מסייעים לך למצב את עצמך כמומחה 
באפיית מוצרים בריאותיים.

מגוון רחב ומתעדכן, מותג חזק שהולך וגדל.

 מנה ל- 10-30 ק״ג שק במשקל משתנה
קמח

Puravita
Better Solutions for Better Life

תערובות לחם מוכנות לשמירה
על אורח חיים בריא

שימושאריזה

SAPORE אלזס
מחמצת טבעית על בסיס 

המחמצת הצרפתית 

המסורתית העשויה מגרעיני 

שיפון בטעם שיפון עז 

)חמיצות גבוהה(.

SAPORE DUO-AROMATIC
מחמצת נוזלית פעילה מגרעיני 

חיטה ושיפון בעלת טעם ייחודי, 

המעניקה מרקם ונגיסות מעולים, 

ועוזרת לפתח טעם פירותי עשיר 

ומורכב )חמיצות בינונית(.

SAPORE טוסקנה
מחמצת טבעית בהשראת 

מחמצת איטלקית מסורתית 

מגרעיני חיטה, משפרת את 

רמת הרכות והלחות ומעניקה 

ללחם טעם עדין של חיטה 

קלויה )חמיצות נמוכה(.

לתת חיטה אנזימטי
לתת טבעי מגרעיני חיטה עם 

פעילות אנזימטית המקצר את 

זמן מנוחת הבצק.

לתת שעורה אנזימטי
לתת טבעי מגרעיני שעורה עם 

פעילות אנזימטית, המשפר 

את מרקמו, טעמו וצבעו של 

המאפה.

לתת שיפון
לתת טבעי לשימוש בלחם 

ולחמניות המיוצר מגרעיני 

שיפון בטעם שיפון עדין.

לתת שעורה
לתת טבעי לשימוש בכלל 

מוצרי המאפה. מיוצר מגרעיני 

שעורה בטעם עדין.

אקטימאלט קריסטל
לתת טבעי לשימוש בכלל 

מוצרי המאפה. מיוצר מגרעיני 

שעורה בטעם קרמל.

לתת כהה
לתת טבעי מגרעיני שעורה 

בקלייה גבוהה, משמש בעיקר 

להעשרת צבע.

5%-1% מהקמחשק במשקל 20 ק״ג

שימושאריזה

חמוץ

דגנים קלוי

פירותימותסס

אלזס 
SAPORE
לתת שיפון

 טוסקנה
SAPORE

 פלרמו
SAPORE

לתת 
שעורה

אקטימאלט 
קריסטל

Sapore
Choose Your Flavour

 מחמצות ולתתים 
במגוון טעמים טבעיים

לתתים להעשרת טעם באבקהלתתים פעילים באבקהמחמצות להעשרת טעם באבקה

כוכב הטעמיםכוכב הטעמיםיתרונות

לתת נוזלי

לתת טבעי מגרעיני שעורה בטעם קרמל. ארוז בג׳ריקן 15 ק״ג.



פתיתי שיפוןפתיתי חיטהפתיתי שעורהפתיתי שיבולת שועל

תירס גרוסגרעיני דוחןגרעיני פשתןגרעיני חמניות

 קמח סויה אינזימטיפרג כחול תורכישומשום מיוחד
 ,FULL FAT ,ללא גלוטן 

NON GMO

 קמח תירס
איכותי, בטחינה דקה

איכות גבוהה ביותר.

העשרה וגיוון של לחמים ומאפים.

גמישות רבה ביצירת מגוון תערובות.

דגנים, גרעינים 
וקמחים מיוחדים

Ancient Grains for Modern Life

תערובות טבעיות מקוריות
לאפייה ולציפוי מאפים

Pita
The Way a Pita Sould Be

כל הפתרונות המתקדמים לפיתה מושלמת

מוצרים

INTENSE FRESHNESS P
המשפר היחידי בעולם לקבלת מרקם מעולה ופיתה 

טרייה למספר ימים.

איזי פיתה
משפר את תהליך העבודה הרציף בקו ומונע הדבקות 

הבצק בתהליך.

 מתאים למגוון סוגי הקמחים: 
לבן, מלא, שיפון, כוסמין.

פיתה באיכות גבוהה ועקבית.

 מגוון יחודי של שימושים בתהליכים שונים: 
אפיה ישירה, הקפאה, הפשרה וחימום.

קיט ל: 100, 80, 60, 30 שק במשקל 10 ק״ג
ק"ג קמח 

אריזות

יתרונותיתרונות



מתאים למגוון סוגי הקמחים לבן, מלא, שיפון, 
כוסמין.

איכות גבוהה ועקבית: מספקים מרקם וטריות 
נהדרים למוצרי המאפה.

מגוון יחודי של שימושים בתהליכים שונים: 
אפיה ישירה, הקפאה, הפשרה וחימום.

משפרי 
טריות

Innovation Inspired by Nature

מבוססים על המחקרים האחרונים בעולם

1%-0.5% מהקמחשק במשקל 10 ק״ג

שימושאריזה

מוצרים

INTENSE FRESHNESS
משפר טריות לבצקי שמרים הטוב 

ביותר בשוק מבטיח טריות מעולה 

של מוצרי המאפה למספר ימים.

 INTENSE MELTING
משפר טריות לבצקי שמרים 

המתקדם ביותר בעולם. משפר את 

המרקם והנגיסות ומבטיח טריות 

מעולה למספר חודשים.

ACTI FRESH
משפר טריות איכותי לעוגות 

בחושות.

מוצרים

PURASLIM-F
תחליף שומן על בסיס סיבים תזונתיים ואנזימים השומר 

על רמת הטריות, המרקם והטעם של המאפה המקורי. 

PURASLIM-F מיועד להחלפה של 100% מהשומן 
המוסף במוצרים בהם השימוש בשומן הוא עד 7% 

מהקמח.

PURASLIM-E
תחליף שומן השומר על רמת הטריות, המרקם והטעם 

של המאפה המקורי. PURASLIM-E מיועד להחלפת 

עד 30% מהשומן המוסף במוצרים בהם השימוש בשומן 

הוא עד 40% מהקמח.

חסכון בעלויות המתכון ורגישות מופחתת 
לתנודות במחירי השומן.

 פרופיל תזונתי משופר: פחות קלוריות, 
שומנים ושומנים רוויים.

התאמה למתכון ולסוג המוצר.

מוצר בריא יותר מבלי לוותר על האיכות והתענוג.

טריות מעולה מהיום הראשון ועד לתום חיי המדף.

Puraslim
Less is More

תחליף השומן הבריא ביותר בעולם

בהתאם למתכוןשק במשקל 15 ק״ג

שימושאריזה

יתרונותיתרונות



חסכוני וקל לשימוש.

בטוח והיגייני.

משפר את נראות המוצרים.

.CLEAN LABEL מוצר

 ציפוי 
והברקה

Start Shining

תחליף ביצים למראה מושלם

מוצרים

SUNSET GLAZE
המענה המושלם לבעיות הנובעות משימוש בביצים. 

מוכן לשימוש, מספק ברק וצבע נהדרים, והודות 

לטכנולוגיית UHT מסייע להפחית את הסיכונים 

הבריאותיים הנובעים מזיהומים מיקרוביולוגיים.

TETRA PAK 1 ליטר
BAG IN A BOX 10 ליטר

במריחה או התזה

שימושאריזה

 קיטים 
מוכנים לייצור 

לחמניות
תערובות איכותיות לכמויות מדודות

Get Ready for More

ניהול מאפייה דורש ממך שליטה טובה במלאי חומרי 

הגלם. כאשר בוחרים לעבוד עם חומרי גלם נפרדים, 

יש צורך לרכוש, להחזיק מלאי ולשקול כל אחד מהם 

בנפרד - פעולות המשפיעות על יעילות הייצור. כמענה 

לכך, פיתחנו קיטים מוכנים לייצור לחמניות, המעניקים 

לך שליטה טובה יותר במלאי לצד חסכון ניכר בעלויות.

הקיטים המוכנים כוללים את כל חומרי הגלם היבשים 

הנחוצים לאפייה: משפר אפייה, סוכר ומלח, הכל 

בכמויות מדודות המותאמות לבצק שלך.

כמויות מוכנות ומדודות.

ניהול מלאי משופר.

חסכון רב בזמן ובעלויות הייצור.

פחות קלוריות, שומנים ושומנים רוווים.

ניתן להשיג בכמויות המותאמות
ל-30, 40 או 60 ק״ג קמח.

אריזה

יתרונותיתרונות



פתרון מתקדם ואיכותי.

מעולה לבצקים קפואים ובאפייה ישירה.

שומר על טריות מעולה.

מתאים למגוון מאפים בסגנון צרפתי.

שומנים 
לאפייה

French Viennoiserue at its Best

אריזה ושימוש

מוצרים

MIMETIC
מאפים צרפתיים הם עונג צרוף. הגוון הזהוב המגרה, 

שכבות העלים הנהדרות, צליל ההתפצחות, המרקם 

הנמס בפה, והטעם שאי אפשר לעמוד בפניו... 

בהשראת החוויה הזו יצרנו את מימטיק, שומן חדשני 

שפותח במיוחד למאפים מובחרים בסגנון צרפתי. הוא 

נוח לשימוש, בעל גמישות מעולה ומעניק למאפים 

טעמים עזים, איכות מעולה וטריות יוצאת דופן.

ARISTO
מרגרינה איכותית ומיוחדת לבצקי שמרים, בעלת 

גמישות מעולה.

10 ק״ג בקרטון
בהתאם למתכון

12 ק״ג בקרטון
בהתאם למתכון

MIMETICARISTO

נוחים לשימוש.

מאושרים למגע עם מזון.

מתאימים למערכות התזה אוטומטיות.

שמנים 
ייחודיים

It's all in the Oil

הדור החדש של שמנים לאפייה

אריזה ושימוש

מוצרים

OLIX
שמן מיוחד לשימון תבניות המבטיח ציפוי אחיד של 

תבניות האפייה וניקוי קל לאחר האפיה.

OVAM
שמן צמחי מיוחד לשימון מכונות, היחיד בישראל שאינו 

מיוצר מחומר מינרלי )פרפין(.

 קובייה 1,000 ל׳
ג׳ריקן 18 ליטר

במריחה או בהתזה

 קובייה 1,000 ל׳
ג׳ריקן 15 ליטר

במריחה או בהתזה

OLIXOVAM

יתרונותיתרונות



מוצרים

SATIN MIX - עוגה מקמח מלא
פרה-מיקס לעוגות מ-100% קמח 

מלא.

 SATIN MIX - קמח מלא, 
דגנים וגרעינים

פרה-מיקס לעוגות מ-100% קמח 

מלא מועשר בדגנים וגרעינים.

SATIN MIX - שוקולד
מיקס מוכן עם שוקולד בלגי אמיתי

להכנת עוגות שכבות, קאפקייקס 

ועוד.

SATIN MIX - וניל
מיקס מוכן להכנת עוגות בטעם 

וניל טבעי.

SATIN MIX - בראוניז
מיקס מוכן לבראוניז עם שוקולד 

בלגי אמיתי.

 SATIN MIX SPECIAL
EDITION

מיקס מוכן בטעמים עונתיים 

מתחלפים.

SATIN MIX - וניל ללא סוכר
מיקס מוכן להכנת עוגות ללא סוכר 

בטעם וניל טבעי.

 עוגות באיכות מעולה וקבועה - 
במינימום עבודה.

מגוון עשיר של טעמים ומוצרים מוגמרים.

 כל חומרי הגלם היבשים באריזה אחת, 
כולל תמציות הטעם.

Satin
Unleash Your Talent

מיקסים מוכנים לעוגות 

בהתאם למתכוןשק במשקל 10 ק״ג

שימושאריזה

עולם העוגות

מוצרים

CREMYVIT - לבן
קרם פטיסייר לבן.

CREMYVIT - צהוב
קרם פטיסייר צהוב.

CREMYVIT - שקדים
קרם פראנגיפאן.

מתאים לכל מתכון קיים.

טריות לכל אורך חיי המדף.

איכות קבועה במינימום עבודה.

עמיד בהקפאה.

בהתאם למתכוןשק במשקל 12 ק״ג

Cremyvit
The Way Cream Sould Be

 סדרת קרמים נהדרים ומוכנים בדקות 
למילוי מאפים

שימושאריזה

יתרונותיתרונות



מוצרי סוכר 
איכותיים

A Taste of Quality

מוצרים

סירופ סוכר אינברטי
סירופ סוכר איכותי 80 בריקס 

להעשרת עוגות ודברי מאפה.

אריזה
קובייה 1,000 ל׳ | ג׳ריקן 20 ל׳

סירופ לציפוי עוגות ומאפים
סירופ סוכר איכותי מועשר 

בתמציות טעם לציפוי ולהברקת 

מוצרי מאפה. קל לשימוש ואינו 

דביק.

אריזה
קובייה 1,000 ל׳ | ג׳ריקן 5 ל׳

אבקת סוכר
אבקת סוכר לשימוש כמרכיב 

בבצק עצמו ולציפוי דברי מאפה.

אריזה
שק במשקל 10 ק״ג



שרון פוראטוס
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