
As 15 maiores empresas de produção de
kurkure
Introdução detalhada :
Kurkure, também conhecido como kurma em partes da Índia, é um tipo de pastelaria salgada popular
no Sul da Ásia e em partes do Médio Oriente. O curkure é normalmente feito de farinha, sal, óleo,
água e gelo. É depois moldada em massa ou enrolada numa folha fina e cortada em diferentes
formas.

O que é a produção de kurkure?
A produção de kurkure é um processo de fabricação de pequenas bolas feitas de juta ou algodão,
que são depois secas e moldadas em diferentes formas.
Há muitas empresas que produzem kurkure. Os dois mais conhecidos são Patanjali e Dhaka
Kurkure.
Patanjali está sediado na Índia e é o maior produtor de kurkure do mundo. Tem fábricas em toda a
Índia, bem como na China e na América. Patanjali também fabrica outros produtos, tais como
especiarias e cosméticos naturais.
Dhaka Kurkure está sediada no Bangladesh e é o segundo maior produtor de kurkure do mundo.
Tem fábricas em todo o Bangladesh, bem como na Índia e no Sri Lanka. Dhaka Kurkure também
fabrica outros produtos, tais como especiarias e cosméticos naturais.

produção de kurkure
Há várias empresas que produzem kurkure. A mais conhecida é provavelmente Jollibee, que produz
kurkure desde o início dos anos 70. Outros produtores bem conhecidos de curkure são Dominos e
KFC.
Embora a maioria do curkure seja produzido nas Filipinas, também é produzido noutros países,
como a China, Índia, Vietname e Indonésia. Nos últimos anos, tem havido uma tendência para a
exportação de kurkure para outros países. Isto porque a procura de kurkure tem vindo a crescer
constantemente nos mercados estrangeiros.
Kurkure é um tipo de snack feito de farinha de arroz, açúcar e sal. É frequentemente aromatizado
com baunilha ou açafrão.

Botics Industries Private Limited
Botics Industries Private Limited é um dos principais fabricantes de kurkure. Eles produzem este tipo
de alimentos há mais de 30 anos.
O seu processo de fabrico é muito meticuloso e utilizam os ingredientes de melhor qualidade para
fazer o seu curkure. O seu kurkure é sempre fresco e delicioso.
Os seus clientes incluem pequenos e grandes restaurantes em toda a Índia. Eles são também o
fornecedor oficial da equipa olímpica indiana.
Se estiver à procura de kurkure fresco e de alta qualidade, deve experimentar Botics Industries
Private Limited.

Máquinas de Processamento e Embalagem de Alimentos Star
Star Food Processing é um dos principais produtores de kurkure. Há mais de 25 anos que se
dedicam à produção de kurkure e conquistaram uma reputação de produção de produtos de alta
qualidade.
O seu kurkure é feito com milho, arroz e outros ingredientes que são cuidadosamente combinados
para criar uma textura e sabor únicos. Os seus produtos são vendidos em todos os Estados Unidos e
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em muitos outros países em todo o mundo.
A Star Food Processing é um fabricante altamente respeitado de produtos de kurkure de qualidade.
A sua reputação de produzir produtos de alta qualidade fez deles uma das empresas líderes do
sector.

OBRAS DE SUPER ENGENHARIA.
Uma das principais empresas produtoras de kurkure é a SUPER ENGENHARIA DE OBRAS. Têm
produzido kurkure desde 1985 e construíram uma reputação de qualidade e consistência.
O seu kurkure é feito de ingredientes naturais e não contém conservantes. Isto torna-o saudável e
saboroso, perfeito para quem procura um lanche nutritivo.
A SUPER ENGENHARIA DE OBRAS também oferece uma variedade de opções de embalagem,
para que os clientes possam encontrar a embalagem certa para as suas necessidades. Têm
embalagens que vêm em caixas, sacos ou latas.
Se procura um produtor de kurkure de alta qualidade e consistente, a SUPER ENGENHARIA DE
OBRAS deve ser a sua escolha.

Economode Food Equipment ( Índia ) Private Limited
A Economode Food Equipment ( Índia ) Private Limited é um dos principais fabricantes de máquinas
de produção de kurkure. A empresa tem uma vasta gama de produtos incluindo máquinas de
produção de kurkure de arroz, máquinas de produção de kurkure de farinha de trigo, máquinas de
produção de kurkure de batata e assim por diante.
A empresa foi fundada em 2007 e desde então tem crescido a um ritmo muito rápido. Actualmente, a
empresa emprega mais de 350 trabalhadores e tem uma rede de vendas que se estende a mais de
25 países. A empresa também está envolvida em vários projectos caritativos.
Em geral, a Economode Food Equipment ( Índia ) Private Limited é um dos principais fabricantes de
máquinas de produção de kurkure. A empresa é conhecida pelos seus produtos de qualidade e
compromisso com a satisfação do cliente.

Aarzoo Engineering Works
Aarzoo Engineering Works é uma das principais empresas especializadas na produção de kurkure.
Há mais de 25 anos que produzem este popular lanche indiano e são conhecidos pelos seus
produtos de alta qualidade.
O seu processo de produção de kurkure é baseado na arte tradicional de fazer kurkure. Utilizam
cores e sabores naturais para produzir uma grande variedade de sabores, formas e tamanhos. Além
disso, os seus produtos são sem glúten, o que os torna uma opção mais saudável do que outros
aperitivos.
Aarzoo Engineering Works tem também uma vasta gama de produtos que podem ser utilizados
como aperitivos. Têm munchies, chocolates, nozes, etc. Além de lanches, também têm pães, bolos,
pastelaria, pastelaria e até gelados. Os seus produtos estão disponíveis em muitas lojas na Índia e
no estrangeiro.

M/s S K Equipamentos alimentares Private Limited
M/s S K Food Equipments Private Limited é uma das principais empresas de fabrico de kurkure. Têm
uma vasta gama de produtos que incluem misturadores de kurkure, fabricantes de kurkure e
extrusoras de kurkure. Também têm uma vasta gama de clientes que servem, incluindo fabricantes
de alimentos, supermercados e padarias.
M/s S K Food Equipments Private Limited está em funcionamento há mais de 30 anos e tem uma
vasta experiência na produção de kurkure. Utilizam as mais recentes tecnologias para fabricar os
seus produtos e asseguram que estes satisfazem os mais elevados padrões de qualidade. Além
disso, os seus produtos são seguros para consumo e não contêm quaisquer produtos químicos
nocivos.
M/s S K Food Equipments Private Limited é uma excelente escolha para qualquer pessoa que queira



comprar produtos kurkure. Oferecem um elevado nível de qualidade e serviço a um preço acessível.

Jinan FLD Machinery CO., LTD.
Jinan FLD Machinery CO., LTD. é um dos principais fabricantes de máquinas e equipamentos de
produção de kurkure na China. A empresa foi fundada em 1997 e desde então tornou-se um dos
principais produtores de máquinas e equipamentos de kurkure no mundo.
A Jinan FLD Machinery CO., LTD. oferece uma grande variedade de máquinas e equipamentos de
produção de kurkure, incluindo trituradores, pulverizadores, misturadores e extrusoras. A empresa
também oferece serviços de personalização dos seus produtos.
As máquinas de produção de kurkure da Jinan FLD Machinery CO., LTD. são amplamente utilizadas
nas indústrias transformadoras em todo o mundo, incluindo as indústrias alimentar, de bebidas, têxtil,
química e farmacêutica. A empresa goza de uma elevada reputação pela qualidade do produto e
preços competitivos.

Máquinas Kalyan
A Kalyan Machines é uma das empresas líderes na produção de kurkure. Este tipo de doce é feito de
farinha, açúcar, nozes e por vezes chocolate. A empresa está em funcionamento há mais de 60 anos
e tem uma reputação de produtos de qualidade.
A Kalyan Machines oferece uma grande variedade de sabores e cores por onde escolher. Também
produz uma vasta gama de formas e tamanhos. A empresa tem várias plantas na Índia, incluindo
uma em Mumbai.
A Kalyan Machines é conhecida pelos seus produtos de alta qualidade e pelo excelente serviço ao
cliente. Os seus produtos são frequentemente apresentados em programas de televisão e em
revistas. A empresa também patrocina muitos projectos humanitários.
Se procura um produto de kurkure de qualidade, Kalyan Machines é a melhor opção disponível.

M/s Internacional Foods Equipment
A M/s International Foods Equipment é uma das principais empresas produtoras de kurkure. Tem
uma rica história na indústria do curkure e dedica-se a fornecer aos seus clientes os melhores
produtos possíveis.
A M/s International Foods Equipment é uma empresa familiar que produz kurkure há mais de 50
anos. Utilizam ingredientes de alta qualidade e normas de produção rigorosas para garantir que o
seu curkure seja da mais alta qualidade.
Os seus produtos são vendidos em mais de 40 países em todo o mundo e estão constantemente a
inovar na comercialização dos seus produtos. Estão sempre à procura de novas formas de melhorar
o seu serviço ao cliente, e oferecem uma grande variedade de opções de pagamento para que todos
possam desfrutar dos seus produtos de kurkure.

Shandong Loyal Industrial Co.,Ltd.
1. Shandong Loyal Industrial Co.,Ltd é uma das principais empresas produtoras de kurkure. Estão no
negócio da produção de kurkure há mais de 20 anos e desenvolveram uma forte reputação de
produtos de qualidade.
O seu processo de fabrico é altamente automatizado e utilizam a mais recente tecnologia para
fabricar os seus produtos. Isto assegura que os seus produtos são da mais alta qualidade.
Shandong Loyal Industrial Co.,Ltd tem também uma vasta gama de produtos à escolha, tais como
kurkure de açúcar, kurkure de arroz e kurkure de trigo. Podem fazer qualquer tipo de curtume
personalizado que necessite.
4. O seu serviço ao cliente é de topo e estão sempre satisfeitos por o ajudar a encontrar o produto
perfeito para as suas necessidades. Se tiver quaisquer perguntas sobre os seus produtos ou sobre
como utilizá-los, eles terão todo o prazer em responder-lhes.

EQUIPAMENTO ALIMENTAR PVT.LTD.



FOOD EQUIPMENT PVT.LTD é a empresa líder na produção de kurkure.
Equipamento Alimentar Pvt. Ltd. (FOOD EQUIPMENT PVT.LTD.) é a empresa líder na produção de
kurkure, e produz uma grande variedade de produtos de kurkure. A empresa tem uma grande
reputação de produzir produtos de kurkure de alta qualidade que são deliciosos e nutritivos.
FOOD EQUIPMENT PVT.LTD. tem três fábricas de produção na Índia: uma em Mumbai, uma em
Pune e uma em Ahmedabad. A empresa emprega um total de 1.000 trabalhadores, a maioria dos
quais são artesãos qualificados que são apaixonados pelo fabrico de produtos de curkure.
O compromisso da FOOD EQUIPMENT PVT.LTD. com a qualidade é evidente em todos os produtos
de kurkure que produz. A empresa tem grande cuidado na preparação dos ingredientes que entram
nos seus produtos, e segue rigorosamente todos os regulamentos governamentais relativos à
segurança alimentar e garantia de qualidade.
Todos os produtos de kurkure da FOOD EQUIPMENT PVT.LTD. são exportados para países de todo
o mundo, incluindo os Estados Unidos, Europa, China e Austrália.

EQUIPAMENTOS ALIMENTARES FRY-TECH PRIVADOS LIMITADOS
1. FRY-TECH FOOD EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED é uma das principais empresas produtoras
de kurkure. Estão no negócio da produção de kurkure há muitos anos e desenvolveram uma forte
reputação de qualidade e consistência.
2. A empresa tem uma vasta gama de produtos que pode oferecer aos seus clientes. Estes produtos
incluem produtos de kurkure pré-embalados e embalados. Também produzem besan kurkure, que é
um tipo de kurkure feito de grão de bico.
3. FRY-TECH FOOD EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED está registado no Registo de Empresas na
Índia e tem uma licença válida para operar como uma empresa. Cumpre igualmente todos os
regulamentos e requisitos aplicáveis.
4. A empresa goza de uma boa reputação entre os seus clientes, que apreciam a elevada qualidade
e consistência dos seus produtos. Também são rápidos a responder aos pedidos de alterações ou
actualizações dos seus produtos.

Indústrias de processamento e embalagem de Grace Food
A Grace Food Processing é uma das principais empresas de produção de kurkure do país. Têm uma
vasta gama de produtos tais como masala kurkure, bhel purikure, pakoras e chaat.
A Grace Food Processing foi fundada em 1984 por Prem Kumar Das e Mohan Kumar. Desde então,
a empresa cresceu para se tornar uma das principais empresas de produção de kurkure da Índia.
Grace Food Processing produz uma vasta gama de produtos tais como masala kurkure, bhel
purikure, pakoras e chaat.
Possuem uma instalação de processamento de última geração que pode manusear grandes
quantidades de curkure de forma rápida e eficiente. A Grace Food Processing também se concentra
no controlo de qualidade, o que lhes permite manter um elevado padrão de qualidade nos seus
produtos.
A Grace Food Processing é uma empresa respeitável que tem a reputação de produzir produtos de
kurkure de alta qualidade. São conhecidos pelos seus produtos de masala kurkure e bhel
purificação. Se procura produtos de kurkure de qualidade, a Grace Food Processing é uma excelente
escolha a considerar.

Jas Company
Há várias grandes empresas que produzem kurkure. A Jas Enterprise é uma das empresas mais
populares quando se trata de produzir este tipo de alimentos. Tem uma grande reputação pelos seus
produtos de kurkure de alta qualidade.
A Jas Enterprise é conhecida pela sua receita única de kurkure. Esta receita é muito versátil e pode
ser utilizada numa grande variedade de pratos. Além disso, os seus produtos são frequentemente
muito acessíveis, tornando-os uma grande escolha para quem procura um kurkure de alta qualidade
a um preço razoável.



A Jas Enterprise tem também uma vasta gama de produtos como o kurkure tradicional, samosas,
pakoras e muito mais. Eles têm algo para todos os que gostam deste tipo de comida.
Se procura os produtos de kurkure da melhor qualidade, não hesite em visitar a Jas Enterprise. Têm
uma longa história de produção de alimentos de alta qualidade e continuam hoje a produzir produtos
da mais alta qualidade.


