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Uymaya Söz Vermiştir

haber

Meyve Suyu ve Aroma Proseslerinde Seviye ve
Basınç Ölçüm Teknolojisi
mip61 serimizle verimli ve hijyenik çözüm
sunabilmekteyiz.

G

ünümüzde üretim prosesleri
her geçen gün daha da gelişerek karmaşık bir hal alıyor.
Bu değişimin bir sonucu olarak her endüstri için farklı üretim prosesleri, farklı ortam koşulları ve farklı zorluklar
ortaya çıkıyor. Bundan dolayı her üretim
prosesi kendine uygun cihazlara gereksinim duyuyor. VEGA; kimya, petrokimya,
gıda ve ilaç endüstrisinde, su ve atık su
tesislerinde, çevre ve geri dönüşüm projelerinde, enerji üretiminde, madencilik ve
sondajlamada, gemi ve uçak imalatında
ve daha birçok proses endüstrisinde zorlu
uygulamalar için çözüm üretiyor. VEGA
sektördeki farklı üretim proseslerinde yaşanan zorluklara karşı sunduğu çözüm
önerileri,1.400’den fazla çalışanı ve 50 yılı
aşkın tecrübesiyle her üretim prosesine özgün ürünler üreterek sektörde öncü firma
olmaya devam ediyor.
Üretim Prosesinde Kullanılan Ölçüm
sistemleri
Meyve suyu, aroma ve benzeri üretim
proseslerine sahip tesislerde üretim evresine geçilmeden önce dışarıdan gelen hammaddeler, gerekli eleme ve yıkama işlemlerinden geçtikten sonra değirmene iletilir.
Değirmende parçalanan hammaddeler
sıkma işlemi için presleme makinalarına
kapalı taşıma sistemiyle iletilir. Prosesin
verimliliği ve sürekliliği için parçalanmış
hammaddenin söz konusu kapalı taşıma
sisteminden geçip geçmediğini ölçmek gerekir. Bu proses için kullanılması gereken
uygun cihaz temassız switch özelliğiyle
var/yok bariyerleridir. Bu sistemde Vega14

Kapalı taşıma sonrasında hammaddenin preslenmesiyle ortaya çıkan sıvı, üretim tanklarına iletilir. Kalan posa ise gübre kullanımı için harici olarak depolanır.
Meyve suyu veya aroma tüketime tamamen uygun olması için ısı eşanjörü yardımıyla üretim tanklarında önce ısıtılır sonra
soğutulur. Bu işlem söz konusu maddelerin tüketilebilir olması için çok önemlidir.
Bu yüzden ısı eşanjörünün doğru çalışıp
çalışmadığı sürekli ölçülmelidir. Vegabar
serilerimizle ısı eşanjörü boru hatlarında
basınç kontrolü yaparak prosesin doğru
çalışmasını güvence altına alıyoruz.

Üretim tanklarında ölçüm yapabilmeyi
zorlaştıran iki özel durum söz konusudur.
Bunlardan biri kılavuzlu ölçüm yapmayı
engelleyen mikser sistemleriyken diğeri
tankın hijyenik olabilmesi için kullanılan
ve yüksek sıcaklıklara çıkan CIP sistemleridir. 80 GHZ temassız ölçüm teknolojisine
sahip radarlarımız, tanklarda mikser veya
CIP sistemlerinden etkilenmeden doğru
ölçüm yapabilmektedir. Vegapuls serisi
radarlarımız sayesinde, sadece tek cihaz
kullanımıyla, yaşanan iki problemin de ortadan kalkmasına olanak sağlamaktayız.

Depolama ve Yan İşletmelerde Ölçüm
Sistemleri
Üretim aşaması sonrasında üretilen
hammadde, depolama tanklarına alınır ve paketleme işlemine bu tanklardan
gönderilir. Üretim planlaması ve ürün
tedariğinin hesaplanması açısından bu
tankların hatasız ölçümü hayati önem taşımaktadır. Ayrıca, tesislerde üretimin devam etmesi için su depolarında, kimyasal
tanklarda ve CIP sistemi için kullanılacak
temizlik tanklarında bulunan maddelerin
ölçümü de en az üretim aşaması kadar
önemlidir. Tesiste söz konusu sistemlerde
yaşanacak problemler üretimin devam
etmesine engel olabilir. Bundan dolayı 80
GHZ teknolojisine sahip yeni radarlarımızla güvenli ölçümü uygun fiyat avantajıyla
kullanıcılara sunmaktayız.

Vega Her Zaman Yanınızda
Sektöre yön veren teknoloji çözümleriyle VEGA Türkiye olarak hizmet vermekteyiz. Doğru ürün seçimi için saha ekibimizle, devreye alma ve sorun çözmek için
teknik destek ekibimizle birlikte yanınızdayız. VEGA teknik servisi zamandan ve maliyetten tasarruf etmenize yardımcı olur.
VEGA’nın yenilikçi teknolojilerini, canlı
örneklerini ve aktivitelerini VEGA Seviye
ve Basınç Ölçüm Cihazları ismi ile LinkedIn
üzerinden de takip edebilirsiniz.

We bring colour into view
360° özel renkli durum göstergeli kompakt basınç sensörü şalterleri

256 renk
Tek tek seçilebilir:
Ölçüm devam etmektedir
Sensör switching
Proses arızası

15 cm

Kompakt
tasarım

Hijyenik
adaptör sistemi

Akıllı telefon
üzerinden ayar

322,- €
VEGABAR 39 Clamp 1"

www.vega.com/vegabar

röportaj

Detay Makina, Kapatma Makinalarında
Adından Söz Ettirmeye Devam Ediyor

K

apak kapatma ve dolum makinaları konusunda sektöründe başarılı çalışmalar yapan
Detay Makine genel müdürü
Yüksel KOCABAŞ ile firması hakkında konuştuk.
FOOD MACHINE: Detay Makina ne zaman ve nasıl kuruldu?
Yüksel KOCABAŞ: Detay Makina 2005
yılında konserve kapama makinaları ve
konserve makinaları yedek parça üretimi
amacıyla kurulmuştur.
FOOD MACHINE: Firmanızın hitap ettiği sektörler ve bu sektörlerde projeyi oluşturma, makineleri üretme ve bu makinelerin montajını yapma sürecini bize anlatır
mısınız?

ri doğrultusunda ürün gamımıza dolum
makinaları, etiketleme makinaları, ağırlık
kontrol makinaları, kutu sterilizasyon makinalarını da ekledik. Yalnızca toz dolum
değil, taneli ürün dolum makinaları ve sıvı
dolum makinaları da şu anda portföyümüzde yer almaktadır. Son zamanlarda
kahvenin tenekeye girmesiyle beraber toz
dolum makinasının daha revaçta olduğunu söyleyebilirim.
FOOD MACHINE: Birazda üretim kapasiteniz ve kalitenizden söz edebilir misiniz?
Yüksel KOCABAŞ: Üretim kapasitesi bizde siparişe bağlı olarak değişiyor
şöyle ki bazı makinalarımız stoğumuzda
mevcut oluyor ancak daha önce de değindiğimiz gibi biz müşterinin prosesine
göre proje geliştirdiğimiz için bu konunun
siparişe göre değiştiğini söylemeliyim. Kalitede hedefimiz makinalarımızın ürettiği
üründe ‘’Birinci ürün hangi kalitede ise, bir
milyonuncu ürünün de o kalitede olması ‘’
şiarıyla stabil makinalar üretmeye çabalıyoruz.
FOOD MACHINE: Yurt içi ve yurt dışında hedeflediğiniz Pazar nereleri ve hangi
ülkelere ihracat yapıyorsunuz?

Yüksel KOCABAŞ: Her türlü gıda sektörünün yanı sıra, kozmetik, tarım, zirai
ürünler ve teneke kutunun kullanıldığı
her sektöre hitap etmekteyiz. İşletmelerin
üretim proseslerine bağlı olarak geçtiğimiz yıllarda yalnızca kutu kapatma makinası üzerine, son birkaç yıldır ise işlenmiş
ürünlerin kutulara doldurulup ambalajlanmasına kadar ihtiyaca uygun üretim
yapmaktayız. Makinalarımızı işletmelere
gönderdikten sonra montajını da Detay
Makina ekibiyle beraber tamamladıktan
sonra operatörlere de gerekli eğitim Detay
Makina ekibi tarafından verilmektedir.
FOOD MACHINE: Yeni toz dolum makinanız hakkında bilgi verir misiniz?
Yüksel KOCABAŞ: Müşterilerin taleple16

Yüksel KOCABAŞ: Aldığımız olumlu referanslar sayesinde yurt içinde yeni üretim
olarak ya da revizyon olarak pazarımız
tatmin edici, yurt dışında ise her geçen
gün özellikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde pazarımızı genişletip, ülkemizin ihracatına katkıda bulunuyoruz.

FOOD MACHINE: Hassas bir alan olan
gıda sektörüne hitap ediyorsunuz. Bu sektörle alakalı özellikle üzerinde durduğunuz bir konu var mı?
Yüksel KOCABAŞ: Öncelikle üretim
esnasında oluşabilecek bir aksaklığın insan sağlığını doğrudan etkileyebilecek
bir konu olduğunun bilincinde bir firma
olarak üretim aşamasında gerekli testleri
küçük tolerans aralığında uyguluyoruz.
Bunun haricinde ürettiğimiz makinalarda
da öncelikli amacımız makinayı kullanacak operatörlerin iş güvenliğini üst düzeyde sağlamaktır.

haber
Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker:

“Halkın Süt Ürünleri İhtiyacını Karşılamak İçin
Üretime Devam Ediyoruz”

T

üm dünyada ve ülkemizde yayılmakta olan Covid-19 koronavirüs salgınına karşı mücadelede, bağışıklığı güçlü tutmak ve
sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor.
Lezzet ve sağlık dolu ürünleriyle süt ürünleri pazarında en çok tercih edilen markalardan biri olan Eker, gereken tüm hijyen
önlemlerini alarak üretim yapmaya ve
tüketicilerin süt ürünleri ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.
Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker: “E-ticaret sitemiz EKER MARKET’i kurduk”
Süt ve süt ürünleri pazarında faaliyet
gösteren bir marka olarak, insanların temel besin maddelerini ürettiklerini ifade
eden Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker, şunları söylüyor: “Fabrikamızda
üretime devam ediyoruz. Toplam 40 farklı
şehirdeki bölge dağıtım ekiplerimizle Türkiye’nin farklı bölgelerindeki satış noktalarına ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Ayrıca herkesin evde kaldığı bu dönemde, insanların
süt ürünleri ihtiyaçlarını doğrudan karşılamak için bir yeniliğe imza attık. Kendi e-ticaret sitemizi kurduk. Tüketiciler sevdikleri
Eker ürünlerini, artık direkt e-ticaret sitemiz aracılığıyla alabilecek. Online alışveriş
sitemiz EKER MARKET’in en büyük farkı
ve özelliği sadece Eker ürünlerini, Eker’in
kendi dağıtım ekibi tarafından, Eker soğutuculu araçlarıyla fabrikadan taze taze
tüketiciye ulaştırıyor olması.
“Çalışanlarımızın ve Toplumun Sağlığını Önceliğimiz Olarak Görüyoruz”
Tüketicilerin kaygılarını gidermek için
bu dönemdeki üretim ve dağıtım süreçleriyle ilgili açıklama yapan Ahmet Eker, şu
bilgileri veriyor: “Eker olarak çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını önceliğimiz
olarak görüyoruz. Tüm yetkili mercileri ve
gelişmeleri yakından takip ederek gerekli
önlemleri alıyor ve günlük rutinlerimizi
sürekli yeniden değerlendiriyoruz. Gıda
üreticisi ve dağıtıcısı olmamız sebebiyle,
işimizi kendimizi koruyarak en güvenli şekilde yaparken, aynı zamanda bu dönemde halkın süt ürünleri ihtiyacını karşılama18

gili bilgi veren Ahmet Eker sözlerine şöyle
devam ediyor:
“Fabrikamızda ayran, yoğurt, süt
ve sütlü tatlı ürünleri tamamen kapalı
tanklarda ve otomasyon yazılım sistemi
üzerinden yönetiliyor ve ortam havasıyla temas etmeden tam otomatik dolum
makinalarında steril ve pozitif hava altında ambalajlarına dolduruluyor. Pozitif
havalandırma sistemlerimiz temiz havayı
bakteri filtrelerinden geçirerek içeriye veriyor. Bütün vanalar, hatlar, süt tankları tamamen otomatik ‘CIP’ adlı sistemle temizlendiği için süte ve ürünlerimize bakteri ve
mikropların bulaşması engelleniyor.”

nın da sorumluluğunu taşıyoruz.”
Eker’de Gıda Güvenliği ve Hijyen En
Üst Seviyede
Süt ve süt ürünleri hassas bir gıda olduğu için fabrikada gıda güvenliği ve hijyen
konularına her zaman önem verdiklerini
vurgulayan Ahmet Eker, Covid-19 salgını
nedeniyle hem çalışanların sağlığı hem de
gıda güvenliği koşullarını korumak amacıyla ilave tedbirleri hayata geçirdiklerini
belirtiyor.
Ahmet Eker’in paylaştığı bilgilere göre,
sadece bu dönemde değil, her zaman
fabrikada çalışan tüm personelin üretim
alanında özel iş kıyafetleriyle birlikte eldiven, bone ve maske takma zorunluluğu
bulunuyor. İş kıyafetleri fabrika dışına çıkarılmazken, temizliği fabrikadaki çamaşırhanede hijyen kurallarına uygun olarak
yapılıyor. Eker’in Bursa’daki fabrikasında,
üretim alanında görev yapan tüm personel girişte ve çıkışta bulunan hijyen ünitelerinden geçerek ellerini uygun sıcaklıkta
dezenfektanlı el sabunu ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
Ürünler Steril ve Pozitif Hava Altında
Ambalajlarına Dolduruluyor
Fabrikadaki üretim aşamalarıyla da il-

Ürünler Soğuk Zincir Kırılmadan Dağıtılıyor
Eker’de, gıda güvenliği ve iyi üretim uygulamaları koşullarına uygun olarak üretilen ve ambalajlanan ürünler el değmeden
soğuk hava depolarına alındıktan sonra 4
- 6 derecede muhafaza ediliyor. Ardından
ürünler soğuk zincir bozulmadan sevkiyat
araçlarına yükleniyor. Pandemi dönemine
özel olarak, özel tulumlar giyerek el dezenfektanı, eldiven ve maske kullanarak hizmet veren dağıtım personelinin yüklediği
ürünler, yine soğuk zincir kırılmadan zincir
mağazalara ve online satış kanallarının
depolarına ulaştırılıyor.
Bunların yanı sıra fabrika ve tüm bölge
müdürlüklerinde çalışanların işyerine geldiklerinde ateşlerinin ölçülmesi, tüm çalışma alanlarında sterilizasyon işleminin
sistematik olarak yapılması, bilgilendirme
mesajlarının paylaşılması, el dezenfektanları, eldiven ve maske temin edilmesi,
mesailerini uzaktan erişim modeliyle evlerinden sürdürebilecek çalışanlar için evde
çalışma modellerine geçilmesi Eker’in aldığı diğer önlemler arasında yer alıyor .
Türk milletinin bugüne kadar birçok
krizi ve zor günleri atlatmayı başardığını
ifade eden Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü
Ahmet Eker, bu dönemi de birlik ve dayanışma içinde en kısa sürede aşabileceğimize yürekten inandığını sözlerine ekliyor.

®

DOLUM MAKİNALARI

 Kendi kendini yıkama sistemi
 Kase - Kapak fotosel kontrollü.
 Ürün ağız çapı 75 - 95 mm.
 50 ile 330 gr. arası dolum kapasitesi.
 Tam otomatik sistem
 Saatte 7000 adet üretim.
 Tarihleme sistemi
 Kapalı devre bakım gerektirmeyen
şanzuman.
 Pratik kolay bakım. Uzun ömür.
 Hızlı servis

 Müşteri ihtiyacına uygun özel çözümler.

 Saatte 2000 adet üretim.
 750 ile 1600 gr. arası dolum kapasitesi.
 Hız kontrol ayarlı.
 Kase, jelatin folyo fotosel kontrollü
 Kapalı devre bakım gerektirmeyen
şanzuman.
 Pratik kolay bakım. Uzun ömür.
 Hızlı servis
 Müşteri ihtiyacına uygun özel çözümler.

UZUN ÖMÜR. EN SON TEKNOLOJİ
Atisan Demirciler Sitesi 1568. Cad. 1570. Sok. No: 27 - 29 Ostim / ANKARA - TÜRKİYE
Tel: +90 312 385 16 45 Fax: +90 312 354 48 73
www.aysumakina.com
info@aysumakina.com

haber

Uf Teknolojisi ile Süzme Peynir Üretimi

U

ltrafiltrasyon konsantresi ile
sütten peynir üretimi kavramı ilk defa 1971 yılında J.L.
Maubois ve G. Mocquot isimli
iki Fransız tarafından dile getirilmiştir. Bu
uygulamanın keşfi ile ultrafiltrasyon sırasında membran ayrıştırma işlemi yapılarak, proteinler ve yağlar konsantre edildi
ve adına retentat denildi. Su, laktoz, tuzlar,
mineraller ve protein olmayan azot bileşenleri ise permeat denilen filtrat kısmına
ayrıldı. Bu metot ile ultrafiltrasyon retentatındaki konsantre içerisinde bileşenler
artmış oldu.
Ulttrafiltrasyon sistemi teknolojisini
sütü konsantre edip, yumuşak peynirlerin
final kuru madde içeriklerini yakalamak
için, süt ürünleri endüstrisine uyarladılar.
Bu iki araştırmacı bu teknolojiyi uyguladıkları yönteme peynir mayası ve starter
bakteri ekleyerek peynir üretmeyi başardılar.
Ultrafiltrasyon uygulanması ile elde
edilebilecek UF peynirlerinin olası verim
artışı, geleneksel olarak hazırlanan eşdeğeri ile karşılaştırıldığı için birçok çalışmaya yol açmıştır.
Yumuşak Peynir Üretiminde Verim
Artışı
Böylece, yüksek nem oranına sahip peynirler için verim artışı sağlanmıştır. Ancak
bu uygulama sert ve yarı sert peynirlerin
imalatını yapabilmek için peynir altı suyu
drenajı gerektiğinden genellikle yumuşak
peynir üretiminde tercih edilir.
20

Artık günümüzde ultrafiltrasyon ile yapılan konsantre sütten peynir üretimi kavramı dünyanın birçok yerinde çeşitli tipte
yumuşak peynirlerin üretimi için uygulanmaktadır. Bunlardan bir tanesi de ülkemizde ve orta doğuda gün geçtikçe daha
da popüler olmaya başlayan yumuşak bir
beyaz peynir türü süzme peynirdir.
Orta Doğu’nun ve Ülkemizin Yeni Yıldızı Süzme Peynir
Dünya’da bu peynir türünün birkaç ismi
bulunmaktadır. “Danish Feta Cheese, Danish White, German White, Süzme Peynir,
UF Peyniri” gibi isimler verilmiştir. Yıllar
önce piyasaya yurt dışından getirilip sunulan bu peynir geçmiş dönemlerde pek
rağbet görmese de süt ürünleri fabrikalarımızın gelişmesi ile piyasada yerli üretim
olarak hakkettiği yeri almıştır. Orijinal
Yunan fetasına kıyasla daha yağlı ve pürüzsüz bir yapıya sahip olan süzme peynir, dilimleme kabiliyeti ile ön plana çıkar.
Özellikle yaşlı insanların ve bebeklerin çok
sevdiği bu yumuşak peynir, günümüzde
kültürlü beyaz peyniri tahtından etmeye
başladı diyebiliriz.
Süzme Peynirin Üretim Yolculuğu
Süzme peynirin üretim yolculuğunda ultrafiltrasyon sistemi başrolü oynar.
Pastörize ve standardize edilmiş süt, ön
ısıtıcıdan geçtikten sonra ultrafiltrasyon
sistemine yönlendirilir ve peynirimizin son
kuru madde oranına konsantre edilir. Ultrafiltrasyon sistemi laktoz ve mineral ağırlıklı permeate kısmını ayırırken, retentat

kısmında protein ve yağı konsantre eder.
Bu konsantre retentat pastörizatörüne
gönderilip tekrar pastörize ve homojenize
edilir. Bunun yapılmasının sebebi protein
ve yağ ile beraber bakterileri de konsantre
edip 4-5 kat çoğaltmış olmasından kaynaklanmaktadır. Pastörizasyon sonrası
mayalama sıcaklığında dolum makinesine yönlendirilir. Süzme peynir üretimi için
özel olarak tasarlanan dolum makinesi
kültür, maya ve süt konsantresini karıştırıp
kaplara aynı anda doldurarak koagulasyon tüneline yönlendirir. Bu tünel içerisinde olgunlaşan peynirin üzerine parşömen
adı verilen kağıt konulur ve tuz ilavesi yapılır. Bunun sebebi ise tuzun tam merkezde sabit kalmasını ve tek bir bölgeyi tuzlamasını engellemek içindir. Tuz bu şekilde
kap içerisinde homojen dağılır. Folyo ve
kapaklar kapatıldıktan sonra inkübasyon
odasında belli bir sıcaklıkta bekleyen peynir soğuk odalara taşınır ve soğuk zincir ile
marketlere dağıtılır.
UF ile Protein Standardizasyonu
Ultrafiltrasyonun süt tozu, peynir altı
suyu tozu ve peynir üretimleri haricinde
süt ile ilgili bir başka kullanım amacı daha
vardır. Bu da Protein Standardizasyonudur. Süt alımda uygulanan Ultrafiltrasyon
tekniği, yaz ve kış aylarında süt bileşenlerindeki değişiklikleri standart hale getirir
ve üretime sabit kuru madde ve sabit protein oranlarında süt göndermemizi sağlar.
Silolardaki süt konsantre edilir ve belli bir
protein oranına getirilir. Sabit kuru madde
ve protein içeriğindeki süt, pastörizatörlere gönderilir. Konsantre olmuş süt ise imalat sürecinde, kapasite düşüklüğü sebebi
ile, buhar, maya, kültür, tank, personel,
elektrik, su, kimyasal gibi tasarruflar olarak geri döner. Bu konuda detaylı bilgiyi
firmamızdan alabilirsiniz.
20 seneyi geçkin ultrafiltrasyon tecrübesi, teknolojik alt yapısı, konusunda
uzman teknik ve idari kadrosu ve değerli
yöneticileri ile misyonu çerçevesinde, hijyenik ve sağlığa yararlı gıda ürünlerinin
tüketimini artıracak tüm yeniliklerin öncüsü olmaya ve bu amaçla her gün yeni bir
teknolojiyi ülkemize katma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bizi
takip etmeye devam ediniz.

haber
Özel Sektör, Kamu ve STK’lar İsrafı Önlemek ve Yoksulluğu Engellemek İçin İkinci Kez Buluştu.

Filiz Makarna, Gıda Bankacılığı Zirvesi’nin
Sponsoru Oldu
geri kazanım ve geri dönüşüm sistemi, atık
algısı ile toplumdaki farkındalık konuları
katılımcılarla paylaşıldı.
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden Filiz Makarna, Temel İhtiyaç
Derneği (TİDER) tarafından bu yıl 2’ncisi
düzenlenen Gıda Bankacılığı Zirvesi’nin
sponsorları arasında yer aldı. Gıda bankacılığı ile sosyal fayda yaratan ve yaratmak
isteyen kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren etkinlikte dünya
kaynaklarının hızla tükenmesiyle insanlığın en önemli sorunları arasında yer alan
konular masaya yatırıldı.

Y

arım asra yakın süredir Türk
mutfağının sevilen markası
Filiz Makarna, Temel İhtiyaç
Derneği tarafından İstanbul’da
düzenlenen 2. Gıda Bankacılığı zirvesinin
sponsorları arasında yer aldı. Bu yıl “İsrafı önle, yoksulluğu engelle!” sloganıyla
gerçekleşen zirvede gıda bankacılığının
dünya örnekleri, Türkiye’de gıda bankacılığının gelişimi, gıda israfının önlenmesi,

Katılımcılara Özel Harman Filiz Lezzetleri İkram Edildi
Son 20 yıldır makarnanın hammaddesi
buğdayın sürdürülebilir üretimi konusunda akademik kuruluşlar ve uzmanlarla
birlikte birçok projeyi hayata geçiren; çiftçilere daha az girdi ile daha verimli, daha
kaliteli mahsul, çevresel etkisi düşük, üreticinin kazandığı bir üretim modeli ile ulusal tarımı destekleyen Filiz Makarna; özel
sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının

önde gelen isimlerini ağırlayan zirve katılımcılarına özel harman Filiz lezzetlerini
ikram etti. Çalışmalarını tarladan çatala
sürdürülebilirlik kavramı ile sürdüren şirket, Anadolu’nun dört bir yanından çiftçilerin özenle yetiştirdiği en kaliteli buğdayların özel harmanıyla ürettiği yeni seri
makarnalarıyla hazırlanan sebzeli peynirli
ve sebzeli mozarellalı tarifleri katılımcıların beğenisine sundu.
Dört Yüzü Aşkın İsmi Ağırladı
İstanbul’da gerçekleşen zirve, bu yıl
400’ü aşkın ismi ağırladı. Düzenlenen
oturumlarda dünyada ve Türkiye’de gıda
bankacılığı modelleri, sıfır atık kapsamı ile
gıda bankacılığının ekonomi üzerindeki
etkisi, gıda israfının önlenmesi için atılması gereken adımlar, geri kazanım ve geri
dönüşüm sistemlerinin faydaları, sürdürülebilir kalkınma için atık algısı ile toplumda farkındalık yaratma konuları katılımcılarla paylaşıldı. Tüm gün süren etkinlikte
Türkiye’de gıda bankacılığının kapasitesinin artırılması projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ağa dahil olan kurumlar
tarafından aktarıldı.

Nestlé Türkiye’ye Uluslararası İş Güvenliği Ödülü

N

estlé Türkiye, British Safety
Council tarafından düzenlenen, iş güvenliği ve sağlığı
alanındaki en prestijli oluşumlardan biri olan Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü. Dünya çapında 187 ülkede faaliyet
gösteren Nestlé ailesinin, bu prestijli ödülü
kazanan ilk şirketi Nestle Türkiye oldu.
Ülkemizde 114 yıldır faaliyet gösteren
Nestlé Türkiye, British Safety Council tarafından düzenlenen, iş güvenliği ve sağlığı
sektörünün ilk ve en prestijli ödülü olan
Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nde (International Safety Awards) gümüş ödül
kazandı. Nestlé Türkiye, çalışanlarının iş
güvenliğini ve sağlığını koruyan iyi uygulamaları ve titiz çalışmalarıyla, çok sayıda şirket arasından ödüle layık görüldü.
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Bunun yanında, dünyanın en büyük gıda
firması Nestlé’nin, faaliyet gösterdiği tüm
ülkeler arasında bu prestijli ödülü kazanan ilk ve tek şirketi Nestlé Türkiye oldu.
Nestlé Türkiye’nin sıfır iş kazası hedefiyle, çalışan sağlığı ve güvenliğini sıkı şekilde
koruyan ve ödüle layık görülen uygulama-

ları arasında, şirketin iş güvenliği kültürünü geliştirecek aksiyon ve planlamaları
içeren değer veren liderlik programı; üretim tesislerindeki makine kazalarını sıfıra
indirecek makine güvenliği uygulaması;
ergonomi risk analizleri doğrultusunda
geliştirilen mühendislik çözümleri; çalışanların iş güvenliği konusundaki yetkinliğini artıran özel programlar bulunuyor.
Bu yıl 62’ncisi düzenlenen ve dünya
genelinde farklı sektörlerden şirketlerin
katıldığı yarışmada, firmaların 2019 yılında iş güvenliği konusunda gerçekleştirdiği
en iyi proje ve uygulamalar British Safety
Council Konseyi tarafından değerlendirildi. Bağımsız jürinin kararıyla, Nestlé Türkiye’nin güvenlik ve sağlık yönetimine olan
güçlü bağlılığı ve bu alandaki liderliği
uluslararası arenada tescillendi.

haber

Sağlık Aşılayan Üretim, Koronavirüs Günlerinde de
Bütün Hızıyla Devam Ediyor

K

oronavirüs günlerinde de üretimini tüm hızıyla sürdüren
Teksüt, en üst seviyede uygulanan hijyen kurallarına ek
olarak çeşitli önlemleri uygulamaya aldı.
Personelin güvenle çalışması için mesafeli
çalışma düzenine geçildi, tüm birimlerde
dezenfeksiyon önlemleri arttırıldı, hammadde tedariği güvenceye alındı.
Süt ve süt ürünleri; yeterli, dengeli ve
sağlıklı beslenme için en gerekli temel
besin grubu arasında yer alıyor. Toplum
olarak eve kapandığımız koronavirüs günlerinde, bu temel besin maddelerinin sorunsuz olarak üretilmeye devam edilmesi
büyük önem taşıyor.
Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri kuruluşundan Teksüt, süt ve peynir üretiminin aksamadan ve sorunsuz şekilde
devam etmesi için ekstra önlemler devreye
aldı.
Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, süt endüstrisinde üretimin zaten
normal koşullarda da en üst seviyede hijyen kurallarına uymayı gerektirdiğini hatırlattı. Ancak alınan ek önlemlerle de süt
ve peynir tedariğinin aksamadan devam
etmesi, personel sağlığının korunması ve
çalışma ortamının en iyi biçimde sürdürülmesini hedeflediklerini söyledi.
Teksüt Neler Yapıyor?
İlkbahar ayları çiğ sütün en bol olduğu
dönemdir. Teksüt özellikle kendi üretim
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bölgesinde çiftçilerin artan çiğ sütünün
bir bölümünü de alarak, talebi artan ürün
kategorilerinde kullanmaya ve böylece
hammadde tedariğinin sorunsuz devam
etmesine odaklandı. Teksüt, Balıkesir Gönen’deki modern fabrikasında günde 600
ton süt işleyerek, 40 çeşitten fazla süt ürünü üretiyor.
İşletmede Önlemler
Üretimde görev alan Teksüt personeli,
sosyal mesafe kuralı kapsamında seyrek
yani mesafeli çalışma düzenine geçirildi.
Üretim planlaması da üç vardiya düzeninde yayılarak, aynı anda daha az personelin görev yapması şeklinde organize
edildi. Üretimde zaten maske ve koruyucu
giysiler kullanılıyordu, kullanım genişletildi, maske işletmedeki herkes için uygulanmaya başlandı.
Bununla birlikte çalışanlara yönelik düzenli ateş ölçümü, ofis ve alan dezenfeksiyonları, yeni yemek ve yemekhane düzeni
kuralları, tek koltuk kullanımını öngören

servis kuralları uygulamaya alındı. Dezenfeksiyon uygulamaları idari birimleri de
kapsayacak şekilde genişletildi. Fabrika
ziyaretlere kapatıldı. Üretim yeniden planlandı ve marketlerde talebi artan ürünlerin üretimine yoğunlaşıldı.
Restoranlar Kapandı, Tüketim Evlere
Kaydı
Koronavirüs günlerinde restoran, lokanta gibi ev dışı tüketim kanallarındaki
süt ve süt ürünleri tüketimi, evlere taşındı. Alışverişin devam ettiği neredeyse tek
kategori olarak perakende noktaları öne
çıktı. Dolayısıyla üretim ve dağıtım, ağırlıklı olarak market, bakkal, şarküteri dükkanları gibi perakende noktalarının artan
taleplerine uygun biçimde organize edildi.
Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, “Tüketimin yönü nasıl olursa olsun,
Teksüt, koronavirüs günlerinde de üretim
ve dağıtım zincirini aksatmadan gıda tedariğini sorunsuz şekilde sürdürmeye devam edecektir” diye konuştu.

haber

Klimasan’a İhracat Ödülü

K

limasan, Ege İhracatçı Birlikleri
(EİB) tarafından gerçekleştirilen İhracatın Yıldızları Ödül
Töreni’nde, İklimlendirme kategorisinde ödüle layık görüldü.
Ege İhracatçı Birlikleri’ne üye şirketler
yurt dışı satış faaliyetleri sonucunda, Türkiye’ye 2019 yılında 13 milyar 302 milyon
dolar döviz kazandırdı. Birlik bu ihracata
yüzde 40’tan fazla katkı sağlayan 56 üyesini geçtiğimiz günlerde İhracatın Yıldızları
Ödül Töreni’nde, İzmir Swissotel’de ödüllendirdi.
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Dünya genelindeki ticari soğutma pazarında kapsamlı bir çözüm yelpazesi
sunan Klimasan’da, İhracatın Yıldızları
Ödül Töreni’nde, İklimlendirme kategorisinde üçüncü sırada yer alarak ödülün
sahibi oldu. Klimasan yetkilileri, ödülle ilgili olarak şunları söyledi: “İklimlendirme
kategorisinde ödül aldığımız gecede bulunmaktan ve ekonomiye katkı sağlayan
büyük firmalardan biri olmaktan mutluluk
duyuyoruz. Bizlerle bu yolda ilerleyen tüm
çalışanlarımıza ve markamıza verdiği her
türlü destekten dolayı iş ortaklarımıza teşekkür ederiz.”

İçecek, dondurma ve gıda hizmetleri /
perakende sektöründe önde gelen küresel
ve bölgesel markalara hizmet veren Klimasan; farklı müşteri ihtiyaçlarını ve pazar
gereksinimlerini küresel olarak karşılamak
üzere tasarlanan Metalfrio, Klimasan, Şenocak markalarının altında birçok ürün
ve isteğe bağlı veya özel üretim özellikleri
beraberinde müşterilerine sağlıyor.
550 bin adet / yıl kapasiteli üretim tesisine sahip olan Klimasan, 78 ülkede 700’den
fazla müşteriye 230 çeşit ürün sağlıyor ve
Türkiye’deki en büyük 500 şirket içerisinde
yer alıyor.

haber

Tomra 5A Ayıklama Makinesi,
Patates İşleme Verimliliğini Artırıyor
bilmelerini sağlamak üzere hızlı görüntüleme ve ayarlamalar her zaman mümkün
oluyor.

P

atates ayıklama için teknolojik
çözümler sunan TOMRA 5A,
pratik bir kullanıcı ara yüzünü
istikrarlı ayıklama performansıyla birleştirerek işleyicileri desteklerken,
minimum ürün atığı ile gıda güvenliği ve
kalitesini artırıyor.
Tüketiciler ve gıda işleyicilerinin önceliği olan gıda güvenliği ve kalitesine katkı
sağlayan bu yenilikçi makine, ilave bir
soyma kontrol modülü ile optimum performans elde etmek için patates üretimini
bir adım öteye taşıyor. TOMRA 5A, saatte
55 ton patates gibi endüstrinin en yüksek
ayıklama kapasitesini sunuyor.
Birden fazla ayıklama makinesine
bağlanabilen soyma kontrol modülü, kabuk soyma aşamasına güvenilir dataları
sağlamak için TOMRA 5A ayıklayıcıdan
patates verilerini alıyor. İstenilen kabuk
soyma sonuçlarına ulaşmak için kanıtlanmış işlem kontrol teknikleri kullanılarak,
optimum buhar süresi hesaplanıyor ve
doğrudan buharlı soyma ünitesine gönderiliyor. Böylece bir operatör denetimine
gerek kalmadan, daha düşük soyma kaybı
ve daha az gıda israfı sağlanıyor.
TOMRA 5A, mısır koçanı, tahta, sap,
plastik, cam gibi maddeleri etkin bir şekilde ayırarak üstün bir yabancı madde
ayıklama olanağı sağlıyor. Bu süreç, kirlilik
riskini en aza indiriyor ve ürün kalitesini
arttırıyor. Ayıklama makinesi aynı zaman28

Daha pratik ve operatörler için daha
hızlı öğrenme sağlayan dinamik ve duyarlı ara yüzün kullanımı ise oldukça kolay. TOMRA Food Türkiye Satış Müdürü
Ahmet Koçyiğit, konu ile ilgili açıklamasında: “TOMRA 5A’yı kimin çalıştırdığına
bakılmaksızın, daha tutarlı ürün kalitesi
ve daha yüksek verim elde eden çıktılarla,
değişen ürün koşullarına daha hızlı yanıt
verilmesi artık mümkün. Üstelik makineyi
bir uzmanın çalıştırması ve ayarlaması gerekmiyor” diye belirtti.
da, en son gıda hijyeni standartlarına ve
şartnamelerine uygun olarak tasarlanmış
ve geliştirilmiş hijyen özelliklerini sunuyor.
Ayrıca TOMRA 5A, patatesi kalitesine
göre ayıklayan rakipsiz bir kontrol modülüne sahip. Böylece, üreticilere kabul
etmek için yeterince iyi olmayan ancak
atık kadar da kötü olmayan bir ürünü kurtarma fırsatı sunuyor. Artık ürün, yeniden
soyma veya kesme hatlarına gönderilebiliyor. Bu malzemeler, patates püresi gibi
farklı son ürünler için kullanılabiliyor.
TOMRA 5A, sezgisel, benzersiz ve işlevsel bir kullanıcı ara yüzü tasarımı ile tüm
operatörler için kullanımı uygun hale getiriyor. Yepyeni grafiksel kullanıcı ara yüzü
olan TOMRA ACT, tek bir ekran düzenini
içeriyor. Böylece kullanıcılar, tüm kritik
ayıklama bilgilerini ve gerçek zamanlı
ayıklama verilerini bir bakışta görebiliyor.
Kontrolün her zaman müşteride olabilmesini ve ayıklamayı kolayca optimize ede-

TOMRA 5A, 24 saatlik ayıklama istatistiklerini alıyor ve bu sayede operatör tarafından belirlenen süre içerisinde tüm verilerin gözden geçirilmesi mümkün oluyor.
Patatesin kalite verilerinin ve boyut dağılımının ekran görüntüsüne, günün tamamı
veya bir kısmı için okunması kolay grafik
ekranlar ile kolayca erişiliyor. Detaylı ürün
verileri de mevcut bulunuyor.
Son olarak ayıklama makinesi, kendi
kendini izleme özelliğine sahip; Sistem,
ayıklama makinesinin çalışmasını ve performansını etkileyen bir sorun tespit edilmesi durumunda tesisi uyarabiliyor.
Ahmet Koçyiğit: “Müşterilerin artan
talepleri doğrultusunda gıda güvenliği,
daha yüksek verim ve daha düşük işletme maliyetleri için işleyicilerin beklentileri karşılamalarına yardımcı olmak üzere
TOMRA ACT donanımlı TOMRA 5A ayıklayıcının, performansı artırıldı ve işlevsellik
kazandırıldı” şeklinde açıklıyor.
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Tomra Food ile
Ceviz Ayıklama İçin En Gelişmiş Teknolojiler

T

OMRA Food, Antalya’da düzenlenen Ceviz Türkiye Fuarı’nda
kabuklu yemiş endüstrisi için
sunduğu çözümleri sektörün
profesyonelleri ile paylaştı.
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Ceviz Türkiye Fuarı, ceviz yetiştiriciliğinden
makine ve ekipmana, pazarlamasından
teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede
profesyonellerin Antalya’da buluştuğu bir
ticari platform oldu. Fuara katılan TOMRA
Food, kabuklu yemiş ürünleri için sunduğu
dünya lideri sensör bazlı ayıklama teknolojilerini ceviz üreticileri ve işleyicileri ile
paylaştı.
Ceviz ayıklamasında TOMRA Food’un
sensör bazlı teknolojisinin tüm dünyada
lider olduğunun altını çizen TOMRA Food
Türkiye Satış Müdürü Ahmet Koçyiğit;
“Ayıklama makinelerimiz, ürüne özel çözümlerle gıda üreticileri ve işleyicilerinin
gereksinimlerini en üst noktada karşılıyor.
Verimlilik artışı, gıda israfının minimize
edilmesi ve ürün kalitesinde tutarlılık ile
işletmelerin karlılığını arttırırken gıda güvenliğini de sağlıyoruz” diye belirtti.
Özellikle TOMRA Nimbus BSI+ ve TOMRA 3C ayıklama makinelerini ceviz profesyonelleri için önerdiklerini belirten Ahmet
Koçyiğit; “TOMRA olarak hem kabuklu
hem de iç üründe en başarılı çözümleri
sunuyoruz. Ceviz ayıklamasında, sadece
yabancı maddelerin değil ürüne özel kalite ve şekil kusurlarının tanımlanması da
oldukça önemli. TOMRA makineleri, ceviz
ayıklamada kabuk, septa, kırmızı, siyah,
buruşuk cevizler, 1.sınıf ve 2. sınıf cevizlerde çeşitli tonları, açık renkler ve her türlü
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yabancı maddeyi tespit ederek ayıklayabiliyor” dedi.
TOMRA Nimbus BSI+ ayıklama makinesi ile cevizler en üst kalitede
TOMRA Food’un kabuklu yemiş, kuru
meyve, tahıl ve tohum gibi ürünler için
sunduğu TOMRA Nimbus BSI+ ayıklama
makinesi, oldukça ayrıntılı bir sınıflandırma kabiliyeti için hem yakın kızılötesi
hem de görünür spektrum dalga boylarını
kullanarak ürün kusurlarını tespit ediyor.
BSI+ modülü ile TOMRA, böcek yeniği, çürük, renk bozuklukları, kör ve küflü taneler
dahil olmak üzere kabuklu yemişlerdeki
kusurları tespit etmede pazarda liderliğini sürdürüyor. Yabancı maddeleri lazerle
algılamanın verimliliği, serbest düşüşte
ürünlerin renk ve biçim sapmalarını sınıflandıran kamera ile birleştiriliyor.
BSI (Biyometrik İmza Tanımlaması)
teknolojisi, günümüzde kullanılan çoklu
spektral kameraların geldiği son nokta.
Sektördeki en geniş materyal aralığını hassas ve keskin bir şekilde tanımlarken özel
yazılımı, benzersiz bir başarı ile ayıklamayı
gerçekleştiriyor. BSI teknolojisi sayesinde,
incelenen ürünlerin yüzeyi ve içindeki belirli kimyasal ve moleküler farklılıkları ve
değişimleri tanımlamak mümkün oluyor.
TOMRA 3C ile ürün kalitesi artıyor, israfı azaltılıyor
Lazer ve spektral kamera teknolojilerinin entegre edildiği TOMRA 3C optik
ayıklama makinesi, tüm yabancı madde
ve renk kusurları yüksek performansta
ayıklanıyor. Bu zamana kadar kanal tipi

makinalarda ayıklanması mümkün olmayan zorlu yabancı maddeleri maksimum
performans ve minimum kayıpla ayıklayan TOMRA 3C, renk ve şekil bozuklukları
olan ikincil ürünleri de kusursuz bir şekilde
algılıyor. Böylece üretim verimliliği artıyor
ve yüksek ürün kalitesi sağlanıyor.
TOMRA 3C, lazer ve spektral kamera
teknolojisinin yanı sıra yüksek yoğunluklu
LED aydınlatma ile birleştirilen çift taraflı
yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde
ürünlerin görsel karakteristiklerine göre
benzersiz bir şekilde ayıklanmasını sağlıyor. TOMRA’nın NIR yakın kızılötesi teknolojisi, yabancı maddeleri en doğru şekilde
tanımladığından iyi ürünler, çok nadiren
hatalı olarak ayıklanıyor. Böylece ürün israfı da azaltılıyor.
Ahmet Koçyiğit, yabancı maddelerin
en efektif ve hızlı şekilde ayıklanmasının
zorlu bir süreç olduğuna değinerek; “Bazı
yabancı maddeler çok küçük olduğundan,
bazıları ise ürünlere çok benzemesi nedeniyle, elle seçme bantlarında verimli bir
şekilde ayıklanamıyor. Bu gibi nedenlerle
defalarca ayıklama hattından geçirilen
ürünler, zarar görebiliyor. Zarar gören
ürün kullanılamaz veya daha düşük fiyatlara kabul görür olduğu için karlılığın da
düşmesine neden oluyor. TOMRA 3C, kabuk, dal, sap, taş, toprak, plastik, metal ve
cam da dahil olmak üzere her türlü yabancı maddeleri temizleyerek en iyi ayıklama
performansı ve yüksek gıda kalitesi standardı sunuyor. Özel tasarımlı çıkış kanalları sayesinde iyi ürünün zarar görmesini ve
kırılmasını da önleyerek verimin en üst seviyeye çıkarılmasını sağlıyor” diye belirtti.
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PDM Makine,
Süt Sektöründeki En İyi Firmalar ile Çalışıyor
FOOD MACHINE: Hassas bir alan olan
gıda sektörüne hitap ediyorsunuz. Bu sektörle alakalı özellikle üzerinde durduğunuz bir konu var mı?
Yunus KARABAY: Bu sektörde hijyen
aranılan ilk husustur. Kullanılan malzemenin dayanıklılığı ve gıdaya uygunluğu
en önemli iki kriterdir. Bu konuda ünitelere
sterilizasyonu arttırmak adına bazı eklentiler yapmaktayız.

2

010 yılından beri gıda makinaları imalatı yapan PDM Makine her sene kendini geliştirerek
büyümeye devam ediyor. PDM
Makina ortaklarından Yunus KARABAY firması ile ilgili sorularımızı yanıtladı.
FOOD MACHINE: PDM firması ne zaman ve nasıl kuruldu?
Yunus KARABAY: PDM firması Yunus
Karabay, Yaşar Albayrak ve Hasan Yıldırım
tarafından 2010 yılında Ostim’de küçük bir
firma olarak sektöre adım attı. Piyasadaki
rekabete rağmen kendini ünlü markalara (Sek- Sakıpağa- Pınar – Yörsan – Pınar
– Kaanlar, vb.) kısa sürede kanıtlayarak
şuan ki güçlü konumuna ulaştı.
FOOD MACHINE: Firmanızın hitap ettiği sektörler ve bu sektörlerde projeyi oluşturma, makineleri üretme ve bu makinelerin montajını yapma sürecini bize anlatır
mısınız?
Yunus KARABAY: Firmamız birçok sektöre hitap etmesine rağmen, PDM ağırlıklı
olarak gıda sektörüne yönelik makinalar
üretmektedir. Makinalarımız müşteri talebi doğrultusunda (kapasite, ürün, çap, gibi
etkenler baz alınarak) dizayn edilmektedir.
FOOD MACHINE: Yeni fabrikanız ve arge çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Yunus KARABAY: Yeni fabrikamıza geçmemizden sonra üretim alanımız oldukça
genişlemiştir. Alanın geniş olmasından
dolayı aynı anda daha fazla sayıda makinanın yapılabilmesi mümkün olmuştur.
Ar-ge çalışmalarımız kapasiteyi ve buna
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bağlı olarak verimliliği artırmaya ve alan
olarak daha az yer kaplamasına yönelik
yapılmaktadır.
FOOD MACHINE: Birazda üretim kapasiteniz ve kalitenizden söz edebilir misiniz?
Yunus KARABAY: Makinalarımızda
çelik olarak AISI 304 – AISI 3016 kalite
paslanmaz çelik kullanmaktayız. Gıdaya
uygunluğu kanıtlanmış olan materyaller
kullanılmaktadır. Elektrik ve pinömatik
malzemelerimizi kendini sanayi alanında kanıtlamış olan Almanyadan tedarik
etmekteyiz. Makinalarını bizden tedarik
eden müşterilerimiz bizim her zaman makinalarımızın arkasında olduğumuzu bilerek yanımızda bulunurlar.
FOOD MACHINE: Geleceğe dönük hedeflediğiniz projeleriniz nelerdir?
Yunus KARABAY: İhracat ağımızı geliştirerek makinalarımızı birçok noktada
görmek en büyük gayelerimizden biri
olmasının yanı sıra PDM Makine olarak
Türkiye’yi farklı ülkelerde temsil etmek bizi
büyük ölçüde gururlandıracaktır.

FOOD MACHINE: Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?
Yunus KARABAY: İngilitere, Hollanda,
Yunanistan, Ukrayna, Türkmenistan, Azerbeycan, Nijerya, Senegal, Mısır, Ürdün ve
yakın zamanda Kuveyt.
FOOD MACHINE: Özellikle bazı kamu
kurumları, kalkınma ajansları, KOSGEB
gibi kuruluşların özel sektörü teşvik etmesi
ve desteklemesi konularından faydalanıyor musunuz?
Yunus KARABAY: Hayır, hiçbir destekten faydalanmıyoruz.
FOOD MACHINE: Hammadde sorunu
yaşıyor musunuz? Bu konudaki sıkıntılarız
nelerdir?
Yunus KARABAY: Bu konuda herhangi
bir sıkıntımız bulunmamaktadır.
FOOD MACHINE: 2019 yılı firmanız için
nasıl geçti? 2020 yılından beklentileriniz
nelerdir?
Yunus KARABAY: 2019 yılı ekonomik
sıkıntılardan dolayı dalgalı geçmiş olsa da
2020 için hedefimiz müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlayıp ürünlerimizi
daha çok noktalarda görmektir.
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Zeybek Vinç,
Sektörlerinde Lider Firmalar ile Çalışıyor

Z

eybek Vinç, 40 yılı aşkın iş
tecrübesiyle, kurulduğu günden bu yana dinamik çalışma prensibi ve dürüst ticaret
anlayışı sayesinde bulunduğu sektörde
doğru imalatçı haline gelmekten gurur
duyuyor.
Firma, gıda, mezbaha, hayvancılık, inşaat, fabrika, demir çelik, tekstil, madencililik, tarım, denizcilik sektörlerine hizmet
veriyor.
Firma, Pınar Süt A.Ş., Rafine Billur Tuz,
Bolez Piliç, Tetrapak, İzmir Demir Çelik, Habaş, Kaltun Madencilik, İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Vardakosta Denizcilik, İsonem
Yapı Kimyasalları, Akg Gazbeton, Asat İncekum Arıtma Tesisleri, Mgs Metalinoks,
Par İnşaat, Batıbeton A.Ş., İzmir Çiğli 2.
Ana Jet Üs Komutanlığı, Cevher Jant A.Ş.,
Ata Redüktör olmak üzere sektörlerinde
belirli bir konuma sahip olan birçok firma
ile çalışıyor.
Zeybek Vinç, genç deneyimli ve alanında uzman kadrosu ile ihtiyaçlarına anında
cevap verebilecek stok seviyesine sahip ve
Türkiye’nin her köşesine hizmet ulaştıran
alanında öncü bir kuruluş olarak ön plana
36

çıkıyor.

monoray vinç imalatı yapmaktayız.

Zeybek Vinç firma sahibi Yasin Muammer ZEYBEK firması hakkında şunları söyledi: “Firmamız Türkiye’nin ve Dünya’nın
önde gelen markalarıyla işbirliğini sürdürmeye devam etmektedir.

Hırdavat, kaldırma ekipmanları, güç
aktarım malzemeleri satışını da aynı çatı
altına toplamış ve en iyi şekilde hizmet
vermeye devam etmekteyiz.

Vinç konusunda sabit, 4 hareket, 6 hareket, yük asansörü, mezbaha kurulumu,

ZEYBEK VİNÇ
AĞILIĞA YÖN VERMEK BİZİM İŞİMİZ…!
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İleri Yaşlarda D Vitamini Zırhını
Üzerinizden Eksik Etmeyin

K

oronavirüs tehdidine karşı risk
grubunda olan ileri yaştaki insanların bağışıklığını koruması için D vitamini, vazgeçilmez
bir kalkan görevi görüyor. Ancak “Güneş
ışığı vitamini” olarak da bilinen ve bağışıklığın korunmasında etkili bir rol oynayan
D vitamini ihtiyacını karşılamak, güneş
ışığından mahrum kaldığımız şu günlerde
giderek zorlaşıyor. Muratbey’in kalsiyum
ve D vitamini yönünden zengin “Muratbey
Plus ” peynirleri, salgın döneminde bu eksiğin giderilmesinde yardımcı oluyor.
Koronavirüs salgınının yarattığı tedirginlik ve özellikle ileri yaşlardaki insanları
daha çok etkilediği gerçeği, risk grubundaki bireyleri bağışıklık sistemini korumak

için ek önlemler almaya yönlendiriyor. Uzmanlar da koronavirüse karşı mücadelede
bağışıklık artıran besinlerin daha sık tüketilmesine yönelik tavsiyelerde bulunuyor.
Güçlü bir bağışıklığın olmazsa olmazı “D
Vitamini” ihtiyacının ise güneş ışığından
yeterince yararlanamadığımız bu günlerde nasıl karşılanacağı sorusunun yanıtı,
pek çok insan için belirsizliğini koruyor. D
vitamininin vücuttaki eksikliği, özellikle
yaşlı bireylerde kemik erimesi olarak bilinen osteoporoza, kırıklara ve düşmelere
de yol açıyor.
Kalsiyum Vücudumuza D Vitamini ile
Tutunuyor
D vitamini süt, yoğurt ve peynir gibi
besinlerde bolca bulunan kalsiyumun, vü-

cuttaki emilimi için adeta bir köprü görevi
üstleniyor. Diğer bir deyişle kalsiyumu kemiklere D vitamini yerleştiriyor. Protein ve
kalsiyum deposu peynir, kemik sağlığının
korunmasında en etkili besin olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yaşlı bireylerin, hem
bağışıklıklarının güçlenmesi hem de kalsiyum emiliminin sağlanması için, az tuzlu
ve D vitamini ile zenginleştirilmiş özel peynirlere yönelmeleri tavsiye ediliyor.
Muratbey D Vitaminini En Zengin Haliyle Sofranıza Getiriyor
Muratbey’in D vitamini ile zenginleştirilmiş; kalsiyum, protein ve fosfor yönünden güçlü “Muratbey Plus ” peynirleri
sosyal karantina döneminde özellikle ileri
yaşlar için adeta kalkan görevi üstleniyor.
Muratbey Plus ürünlerinin 100 gramında 5
mcg D vitamini bulunuyor. Muratbey Burgu Plus, Taze Beyaz Plus ve Taze kaşar Plus
peynirlerinin sadece 100 gramı, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberine
(TÜBER) göre 2 yaş üstündeki tüm bireylerin günlük D vitamini gereksiniminin yüzde 33’ünü karşılıyor. ABD gıda yönetmeliği
FDA’ya göre de “Mükemmel D vitamini
kaynağı” olarak tanımlanan Muratbey
Plus peynirleri benzersiz lezzetleriyle birlikte hepimizin bu süreçte ihtiyaç duyduğu ekstra vitamin takviyesini de sağlamış
oluyor.

Sütaş Çiftliği’nden Evinize Taptaze Doğal Lezzet
İçin Sütaş Market Hizmetinizde

S

ütün iyiliğini ve bereketini tüm
Türkiye’ye yaymak için 45 yıldır
çalışan Sütaş’ın doğal lezzetlerine “Sütaş Market” e-satış sitesinden online alışveriş kolaylığıyla ve en
hesaplı fiyatlarla ulaşmak mümkün. Sütaş
Market üzerinden verilen siparişler, en taze
Sütaş ürünlerinden hazırlanıyor ve en kısa
sürede, Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilerin istediği adrese, istedikleri tarih
ve saat aralığında ısı yalıtımlı ve darbelere
karşı dayanıklı özel kutularda tazeliği korunarak teslim ediliyor.
Sütün iyiliğini ve bereketini yayma
tutkusuyla, bireylerin yaşam kalitelerini
40

artıran, sağlık ve mutluluk veren, doğal
ve lezzetli süt ürünleri sunma misyonuyla
çalışan Sütaş, e-satış sitesi “Sütaş Market”
aracılığıyla verilen siparişleri istenilen tarih ve saat aralığında istenilen adrese taptaze bir şekilde teslim ediyor.
“Sütaş Market” üzerinden verilen siparişler Sütaş’ın en taze ürünlerinden hazırlanıyor ve tazeliğini koruyarak en kısa
sürede Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılıyor. Sütaş Market üzerinden verilen siparişlerin taptaze ve güvenle ulaştırılabilmesi için özel ısı yalıtımlı ve darbelere karşı
dayanıklı kutular kullanılıyor, böylece soğuk zincir kırılmıyor.
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Pınar Et Sağlıklı ve Lezzetli Ürünleriyle
Ramazan Ayında İftar Sofralarında Yerini Alıyor
Ramazan ayında tüketicilerin iftar ve sahur sofralarında yerini alıyor.
Sektöründe ve tüketiciler nezhinde yüksek marka güvenirliğiyle Pınar Et, sorumlu
üretici kimliğinden taviz vermeden son
teknolojiyle donatılmış modern tesislerde
Türk Gıda Kodeksi ve AB standartlarına uygun olarak üretim gerçekleştiriyor. Üretim
süreçlerinin her aşamasında yüksek kalite
yönetim sistemlerini kullanarak güvenli,
sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretim yaparak sağlıklı ve pratik ürünleriyle Ramazan
sofralarında yerini almaya hazırlanıyor.

T

ürkiye’nin ilk özel girişim entegre et tesisi olarak kurulduğu
1985 yılından bu yana sorumlu
üretici kimliğinden ödün vermeyen Pınar Et, lezzetli ve yenilikçi ürünlerini sağlıklı üretim tesislerinde üreterek
Ramazan ayında da tüketicilerin beğenisine sunuyor. Değişen tüketici trendlerini
yakından takip eden Pınar Et, şarküteri,
dondurulmuş et ürünleri, dondurulmuş
unlu ürünler, dondurulmuş deniz ürünleri,
deniz ürünleri ve işlenmemiş et ürünleri ile

Tüketim Alışkanlıkları Değişiyor
Tüm Dünyada ve Türkiye’de etkisini
gösteren Pandemi günlerinde tüketicilerin
sağlıklı ve güvenilir ürünlere talep gösterdiğini belirten Pınar Et Genel Müdürü Tunç
Tuncer “Korona Virüs salgını ardından ev
yaşam alışkanlıklarındaki değişim, evde
sağlıklı yemek pişirme eğilimlerindeki artış, dünya genelinde tüketimi kolay, pratik
kullanımlı, aynı zamanda sağlıklı ve lezzetli yiyeceklerin tercih edilmeye başlanması, tüm gıda sektörlerini olduğu gibi et
sektöründe de değişiklikleri beraberinde
getirdi. Tüm bu gelişmeler global düzeyde

gıda üreticilerinin sağlıklı ve pratik ürünler sunan ambalajlı ürün portföylerinin
artmasına ve yeni ürün alternatiflerinin
doğuşunu beraberinde getirdi. Ramazan
boyunca ürettiğimiz sağlıklı ve lezzetli
ürünlerimizle tüketicilerimizin sofralarında yer alacağız. Türkiye için üretmeye devam ediyoruz.”
Türkiye’de pandeminin etkisinin artığı
günlerde sağlıklı,lezzetli ve pratik ürünlere olan talebin arttığını belirten Tuncer,
sağlıklı beslenme konusunda artan farkındalıkla birlikte günlük protein ihtiyacını
karşılayacak hazır yemeğe olan ilginin de
arttığını vurguladı. Pınar Et Genel Müdürü
Tunç Tuncer “Protein ihtiyacının karşılanmasında tüketimi önem arz eden kırmızı
etin yanı sıra hindi eti de yine sağlıklı olması ve yüksek protein içeriği ile daha çok
tercih edilmeye başlandı. Sağlığa faydalı
içerikleriyle deniz ürünleri de tüketiciler
tarafından daha çok tüketilmeye başlandı. Geleneksel lezzetleri korunurken bu
lezzetlerin hızlı hazırlanabilen farklı alternatifleri tüketicilere sunuyoruz. Ramazan
ayı boyunca tüm tüketicilerimizin sağlıklı
ve lezzetli ürünlere ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bir Destek de Banvit’ten

B

anvit faaliyette bulunduğu
şehirlerde değerlendirilmek ve
ağırlıklı olarak 65 yaş üzeri vatandaşlara ulaştırılmak üzere
40 ton beyaz et bağışı yaptı.
Türkiye kanatlı hayvancılık sektörünün
lider markalarından biri olan Banvit, beslenmede önemli bir yeri olan beyaz et ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmak
adına, faaliyette bulunduğu şehirlerde 40
ton beyaz et yardımı yapıyor.
Ağırlıklı olarak 65 yaş üstü vatandaşlara ürünlerin ulaştırılacağını belirten Banvit
CEO’su Tolga Gündüz, “Banvit olarak çalışanlarımızın, ekiplerimizin sağlığını ve güvenliğini her şeyin önünde tutuyoruz. Bunun yanı sıra tüm dünyanın ve ülkemizin
içinden geçtiği bu zor dönemde vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla gıda yar42

dımı yapmak istedik. Bu bağlamda aktif
olduğumuz şehirlerde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın önceliklendirileceği bir sistemle beyaz et bağışı yapmak için yardımlarımızı başlattık. Şehirlerimizin uygunluk
durumuna göre bazı yerlerde doğrudan
paket ürün teslimatı yapılırken bazı şehirlerde ürünlerimizi pişmiş olarak ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımızla buluşturacağız.
Türkiye’nin lider beyaz et üreticilerinden
biri olarak toplumumuz için ürettiğimiz temel gıda maddelerinin, özellikle böyle zor
günlerde, ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz ve bunun bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle de başta
sahada görev yapanlar olmak üzere tüm
çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri çaba
ve fedakârlık için çok teşekkür ediyorum.
Banvit, bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da ülkemize hizmet etmeye devam

edecektir” dedi.
İçinden geçtiğimiz hassas dönemin özveri, birlik ve dayanışmayla aşılacağına
vurgu yapan Gündüz, kaliteli gıdayı ihtiyacı olanların sofralarına ulaştırmak, dengeli beslenmeye destek olmak için Banvit
olarak yardımlarının devam edeceğini
bildirdi.
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Kerevitaş 2019 Yılında 2,5 Milyar TL Ciroya Ulaştı
FAVÖK marjındaki iyileşme 100 baz puan
oldu.
Kerevitaş’ın, Dondurulmuş Gıda ve
Konserve İş Birimi’nde 2019’da FAVÖK
marjı %18,9 olarak gerçekleşirken, Yağ İş
Biriminin FAVÖK marjı %13,5 oldu. Bu sonuçlarla Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş
Birimi’nin FAVÖK marjındaki iyileşme 340
baz puan olurken, Yağ İş Biriminin FAVÖK
marjı geçen sene ile aynı kaldı.

T

ürkiye’nin dondurulmuş gıda ve
margarin pazarının lider şirketi
Kerevitaş, 2019 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma
Platformuna açıkladı. Buna göre, şirketin
2019 yılı konsolide cirosu, %3 oranında
artışla 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
FAVÖK ise 379,3 milyon TL oldu. UFRS16
hariç olarak 2018 yılı ile kıyaslandığında,
FAVÖK’te %9,8 artış gerçekleşti.
Yıldız Holding’in halka açık ikinci büyük
gıda şirketi olan Kerevitaş’ın, Dondurul-

muş Gıda ve Konserve İş Birimi’nin FAVÖK
marjı %18,9 olarak gerçekleşirken Yağ İş
Biriminin FAVÖK marjı %13,5 oldu.
Kerevitaş Gıda Sanayi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada,
2019 yılında konsolidede 2,5 milyar TL’lik
ciroya ulaştığını duyurdu. Piyasa değerine
göre Yıldız Holding’in halka açık ikinci büyük gıda şirketi olan Kerevitaş’ın geçtiğimiz yıl 343,6 milyon TL olan FAVÖK’ü 379,3
milyon TL’ye çıkarken; FAVÖK marjı %15,2
olarak gerçekleşti. Bu sonuçlarla konsolide

Satış Kanalının ve Ürün Portföyünün
Maliyet ve Fiyat Dengesinin Doğru Yönetilmesi Karlılığa Katkı Sağladı
2019 yılında satış kanalının, ürün portföyünün maliyet ve fiyat dengesinin doğru
yönetilmesi sonucu satış hasılatı artışının
üzerinde faaliyet kârı büyümesi ve kâr
marjı artışları gerçekleştirildi. Gerek yağ
gerekse dondurulmuş gıda ve konserve iş
biriminde sunulan yenilikler müşterilerin
beğenisini kazanarak hane penetrasyonunu artırdı; SuperFresh, Bizimyağ ve Teremyağ olmak üzere ana markaların liderliğini
pekiştirdi. Kerevitaş dondurulmuş gıda kategorisinde %56, yağ grubunda ise markalı pazarda %66 pazar payıyla yılı güçlü
pazar lideri olarak kapattı.

Pepsıco’dan Son Beş Yılın En Hızlı Büyüme Oranı

P

epsiCo, 2019 yılında yüzde 4.5
organik büyüme sağlayarak,
2015 yılından bu yana en hızlı
büyüme oranına ulaştı. Tüm
kategorilerde büyüme elde eden PepsiCo,
en büyük 23 pazarında; yiyecekte yüzde 18
içecekte de yüzde 13 pazar payına ulaştı.
Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek
şirketlerinden PepsiCo, 2019 yılı finansal
sonuçlarını açıkladı. Başarılı performansını sürdüren şirket, yüzde 4.5 organik büyüme sağlayarak, son beş yılın en hızlı büyüme oranını gerçekleştirdi. Gelişmekte olan
pazarlarda yüzde 8, gelişmiş pazarlarda
yüzde 3 organik gelir artışı sağlayan şirket,
2019 yılı cirosunu 67 milyar dolar üzerine
çıkardı.
2019 yılı finansal sonuçları hakkında
değerlendirmede bulunan PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ramon Laguarta, 2019 yılında oldukça başarılı bir
performans sergilediklerini ama bundan
daha da önemlisinin bunu nasıl başar44

dıkları ve sürdürülebilir kıldıklarına dikkat
çekti. Tüm alanlarda geniş tabanlı organik
gelir artışı sağladıklarını belirten Ramon
Laguarta, “Uzun vadeli büyüme için güçlü
bir temel olması gerekiyor. Biz de “her yudumda ve her tadımda daha fazla gülümseme yaratma” misyonumuz doğrultusunda; sürdürülebilir, uzun vadeli büyüme için
güçlü stratejiler uyguladık. Yıl boyunca 1
milyar doları aşan verimlilik tasarrufu sağladık. Tüketici analizleri, e-ticaret, analitik
ve çok kanallı yeteneklerimizi geliştirmek
başta olmak üzere birçok alanda yaptığımız yenilikçi uygulamalarla bu tasarrufu
elde ettik. Bunun dışında kültürümüzü,
değerlerimizi ve yeni davranışlar dizi olan

PepsiCo Way ile çalışma yöntemlerimizi
geliştirdik.
Özellikle sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak “Daha İyi” bir şirket
olma yolunda önemli adımlar attık. Ambalajımızdaki geri dönüştürülmüş içeriği
artırma ve içecek portföyümüzde kullandığımız geri dönüştürülmemiş plastiği
azaltma, yenilenebilir elektrik elde etme ve
dünyadaki doğrudan operasyonlarımızda
su verimliliğini artırma başta olmak üzere
bu konuda birçok çalışma sürdürdük. Bu
yıl sergilediğimiz bu performansı 2020’de
de daha hızlı, daha güçlü ve daha iyi olarak geliştirmeye devam edeceğiz.
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Lezita Hedefleriyle Birlikte Büyüyor

T

ürkiye’nin en sevilen piliç eti
markalarından olan Lezita’nın
Satış ve Pazarlama ekibi Kıbrıs’ta bir araya gelerek 2020 yol
haritasını belirledi. Lezita’nın, uluslararası
marka olma hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirten Lezita Pazarlama ve Satış
Genel Müdür Yardımcısı Mesut Ergül “2020
mottomuz ‘Hedeflerimizle birlikte büyüyoruz, göster kendini!’ 2020 yılında yeni
yatırımlarımızın itici gücüyle hem üretim
kapasitemizi hem de performansımızı artırmaya ve büyümeye devam edeceğiz”
dedi.
Türkiye piliç eti ve ileri işlenmiş ürünler
pazarındaki en önemli oyunculardan biri
olan Lezita’nın Satış ve Pazarlama ekibi 21
Şubat Cuma günü Kıbrıs’ta bir araya geldi.
Toplantıda Lezita’nın 2020 yılındaki büyüme hedefi ve bu hedefe giden yol haritası
değerlendirildi. Lezita Pazarlama ve Satış
Genel Müdür Yardımcısı Mesut Ergül toplantıda yaptığı konuşmada “Lezita olarak
takım olmaya ve takım olmanın gücüne
inanıyoruz. Bugün Türkiye’nin en sevilen
piliç eti markalarından, Türkiye piliç eti

ve ileri işlenmiş ürünler pazarının en büyük oyuncularından biri isek bunu takım
ruhumuz sayesinde başarıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana büyüyen hedeflerimize hizmet etmek adına birçok yeniliğe ve
yatırıma imza attık, atmaya devam ediyoruz. ‘Hedeflerimizle birlikte büyüyoruz,
göster kendini’ mottomuz ile 2020 yılında
da uluslararası marka olma yolunda güçlü
adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.
Lezita’nın en önemli misyonunun pratik çözümlerle de iyi beslenilebileceğini
göstermek olduğunu hatırlatan Ergül, “İnsanların protein ihtiyacını en ulaşılabilir
şekilde karşılayabilmesi için çalışıyoruz.

‘İyi Besler Bizi’ sloganımızla markamızı
tüketiciye en doğru şekilde yansıtarak, piliç eti kategorisinde daha besleyici, daha
lezzetli ve daha pratik ürünleri geliştirme
ve ulaşılabilir kılma misyonumuzu gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Lezita’nın 2020
yılında da büyümesini sürdürüp, özellikle
katma değerli ürün satışına odaklanarak
daha yüksek kar hedefi olduğunu belirten Ergül, ileri işlenmiş ürün kategorisinde
yaklaşık %15’luk bir büyüme hedeflæedikleri söyledi. Ergül, “Hazırlıkları devam eden
8 milyon Euro’luk yatırım ile kaplamalı
piliç ürünleri, köfte, pişmiş ürünler üretim
kapasitemizi yaklaşık yüzde 60 artıracağız. Dünyadaki en son teknolojiye sahip
olan bu yeni hattımız, Türkiye’deki en büyük hatlardan biri olacak. Gıda güvenliği
ve üretim verimliliği öncelikleriyle hayata
geçirilecek olan yeni hattımız büyüyen hedeflerimizi gerçekleştirme ve inovatif ürün
çeşitliliğimizi artırma konusunda büyük
katkı sunacak. Yeni hattımızın da gücüyle
pişmiş ve kaplamalı ürünlere daha fazla
önem vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Lezita, Koronavirüse Karşı Aldığı Önlemlere
Bir Yenisini Ekledi

T

oplum sağlığını her şeyin üzerinde tutan Lezita, Koronavirüse
karşı, dünyadaki ve Türkiye’deki
gelişmeler doğrultusunda üretim tesisi, ofis, depolar ve sahada hayata
geçirdiği en üst seviyedeki önlemlere bir
yenisini ekledi. Lezita’nın çalışanları artık
yüz koruyucu siperlikli maske ile sahada
olacak.
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Gıda sektörünün özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde olduğu gibi
olağanüstü dönemlerde sürdürülebilir şekilde üretime devam etmesi büyük önem
taşıyor. Toplumu ve toplum sağlığın en
önemli öncelik olarak gören Türkiye’nin
önde gelen piliç eti üreticilerinden Lezita,
üretimin yanı sıra hem çalışanların sağlığı hem de gıdaların tüketicilere en sağlıklı
şekilde ulaştırılması konusunda ve tedarik zincirinde aksaklık yaşanmaması için
gerekli önlemleri sürekli güncelleyerek ve
artırarak hayata geçiriyor. Koronavirüs ile
ilgili ilk günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın tüm önerilerini,
uluslararası sterilizasyon ve dezenfeksiyon
uygulamalarını yakından takip ederek
uygulayan Lezita önlemlerine bir yenisini
daha ekledi. Lezita’nın işleri gereği dışarıda görev yapan çalışanlarının tamamı
artık yüz koruyucu siperlikli maske ile sahada olacaklar.

Lezita Salgınla Mücadelede Koruyucu
Önlem Olarak Neler Yaptı…
Lezita salgınla mücadelede ilk günden
itibaren başlatılan farkındalık eğitimlerinin yanı sıra sağlık otoritelerinin uyarıları doğrultusunda tüm yurtiçi ve yurtdışı
seyahatlerini durdurdu. Lojistik ağlarını
güçlendirerek servis sıklığını artırdı. Yüz
siperlikli maske kullanımını başlattı.
Şirket içi toplantıları dijitale taşırken,
kalabalık etkinlikleri de erteledi. İşi gereği
tüm işyeri çalışanları ile teması olan servis
şoförleri, yemekhane çalışanları, güvenlik
çalışanları, İdari İşler temizlik ekibi çalışanları ile üretimde çalışan tüm ekiplerin
günlük olarak doktor kontrolleri ve rutin
ateş ölçümleri yapılıyor. Şirkete gelen taşeron, şoför ve ziyaretçiler için Ziyaretçi Bilgi
Formu uygulaması ile ateş ölçümü getiren
Lezita, tüm çalışanların ortak kullanım
alanlarına yerleştirilen dezenfektanları
kullanmalarını teşvik ediyor.

MB KAYIŞ & KONVEYÖR BANT SANAYİ

DÜZ KAYIŞLAR - KONVEYÖR BANTLAR - TEFLON BANTLAR
PU BANTLAR - SİLİNDİR SARGILAR - MODÜLER BANTLAR

EGEMENLİK MAH. 6106/51 SOK. NO: 10 IŞIKKENT - BORNOVA / İZMİR
TEL : 0 232 254 47 57 - FAX : 0 232 254 47 67
e-mail : info@mbkayis.com - web : www.mbkayis.com
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İftar sofralarının vazgeçilmezi pastırma, nasıl tüketilmeli, nasıl saklanmalı?

Polonez’den Geleneksel Ramazan Lezzeti: “Pastırma”
•
•

•

R

amazan sofralarının gelenekselleşen lezzeti pastırma, iftar
ve sahur menülerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Pastırma, besin değeri en yüksek ve protein açısından en zengin şarküteri ürünü.
Peki, pastırma alırken neye dikkat etmeli,
nasıl saklamalı ve nasıl tüketmeliyiz?
Bağışıklık sistemimize ekstra dikkat etmemiz gereken bu günlerde, öğün sayısını
düşürdüğümüz oruç süresi boyunca yediklerimize ve hijyenine daha da özen göstermeliyiz. Ramazan ayında sık tükettiğimiz
pastırma, bilinenin aksine son derece sağlıklı bir şarküteri et ürünü. Protein ve besin değeri bakımından zengin pastırmayı
sağlıksız hale getiren, uygunsuz üretim
koşulları ve yanlış tüketim.
Geleneksel lezzetlerimizin başında gelen pastırma, antrikot, bonfile gibi değerli
etlerin tuzlanıp kurutulmasıyla elde edilen
bir et ürünü. Etlerinin tuzlanıp kürlenme-

siyle, baskı ve çemenleme işlemlerinden
geçerek ortaya çıkan fermente ve son derece sağlıklı bir gıda. Çemen bir nevi eti
muhafaza etme yöntemi. Çemen, çemen
otu ve sarımsak sebebiyle kandaki yağlanmayı olumlu yönde etkiliyor ve insülin
direncini düşürüyor. Hijyenik şartlarda,
geleneksel yöntemlerle üretilen ve doğru
tüketilen pastırma çocuklarımıza da güvenle yedirebileceğimiz faydalı bir besin.
Pastırmanın faydaları
Pastırma, A vitamini, potasyum, kalsiyum ve demir içerir.
• Pastırmanın faydaları arasında en
bilineni, az işlem görmüş bir et olduğundan besin değerini kaybetmez
ve yüksek protein içeriği ile çok iyi bir
enerji kayağıdır.
• Etin üzerindeki çemen, kullanılan
çemen tohumu (buy otu) sebebiyle
kandaki yağlanmayı olumlu yönde
etkiliyor ve insülin direncini düşürüyor.

•

Çemen otu ciddi bir gıda koruyucusu olduğu kadar bakteri ve mantar
üremesini de baskılıyor.
HDL kolesterolü olumlu yönde
etkiliyor ve sindirimi destekliyor.
Günümüzde çemeni ayrı olarak da
kullanmak mümkün.
Sindirimi destekleyerek mide ve bağırsaktaki gaz problemlerini gidermeye yardımcı oluyor.

Her ne kadar bilimsel çalışmalarla desteklenmese de çemen (buy otu) tohumunun anne sütünü artırıcı etkisi olduğu da
düşünülüyor.
Nasıl tüketmeliyiz?
Pastırmayı çemenli olarak tercih etmek
daha sağlıklı. Doktorlar ve beslenme uzmanları pastırmanın mümkünse doğal
haliyle tüketilmesi gerektiğini, yağda kızartılmamasını, yemek içinde pişirilmesini
tavsiye ediyor. Diğer bir detay da pastırmanın ince dilimler halinde tüketilmesi.
Çünkü, et ürünleri inceldikçe lezzetleniyor.
Pastırmayı zararlı hale getiren bilinçsiz
üreticilerin sağlıksız üretim şeklidir diyen
Polonez Genel Müdürü Andaç Günsoy,
“Bakteri üretmeye müsait olan et, temiz
ve doğru koşullarda işlemden geçmez ise
elbette sağlık için zararlı hale dönüşür. Bu
nedenle markalı ürünlerin tercih edilmesi,
satın alırken ürün etiketinin okunması gerekir” uyarısında bulundu.

Tadım’dan Sağlık Çalışanlarına Destek

T

ürkiye’de tarımı ve yerli üretimi
destekleyen kuruyemiş sektörünün lider markası Tadım, Türk
Kızılay’ı iş birliğiyle hastanelerde zorlu koşullarda çalışan sağlık çalışanlarına ürünleriyle destek oluyor.

altındaki sağlık personeline kendilerine iyi
bakmaları ve enerjilerini korumaları için
kendi ürünlerinden bir karma hazırlayan
Tadım, İstanbul başta olmak üzere salgının etkili olduğu şehirlerdeki hastanelere
bu paketleri iletiyor.

Ambalajlı kuruyemiş sektörünün lider
markası Tadım, tüm dünyayla birlikte
ülkemizi de etkileyen koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında
gösterilen dayanışmaya katkıda bulundu.
Türk Kızılay’ı ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle
hastanelerde yoğun çaba sarf eden, risk

Türkiye birlik ve beraberlik içinde bu
süreçte mücadele verirken, sektörünün
lideri Tadım da bu sürecin en az zararla
atlatması için toplumsal mücadeleye katkı sağlıyor ve her anlamda destek olmayı
sürdürüyor.
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Ülker, 2019 Yılını 7,8 Milyar TL
Rekor Ciroyla Tamamladı

T

ürkiye’nin halka açık en büyük
gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2019
yılını satışlarını yüzde 31 artırarak 7,8 milyar TL rekor ciroyla kapattı. Şirketin, Türkiye operasyonları
yüzde 28 ihracat ve yurtdışı operasyonları
yüzde 37 büyüdü, esas faaliyet kârı ise yüzde 43 artışla 1.132 milyon TL’ye ulaştı.

ettirirken, Türkiye operasyonlarımızı yüzde
28, ihracat ve yurtdışı operasyonlarımızı
yüzde 37 büyüttük. FAVÖK marjımız yüzde
16,7 oldu. Suudi Arabistan’da bisküvi kategorisindeki liderliğimizi devam ettirirken,
Mısır bisküvi pazarında da lider konuma
yükseldik” dedi.

Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya
göre 2019 yılında satışlarını bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 31 artırarak 7,8
milyar TL’ye, ana ortaklığa ait net dönem
kârını yüzde 29 yükselterek 905 milyon
TL’ye ulaştırdı.

Buyurgan sözlerine şöyle devam etti:
Toplam atıştırmalık pazarının en güçlü
oyuncusu olarak gücümüzü markalarımızdan, ARGE ve inovasyona verdiğimiz
önemden, tüketicilerimizi anlayıp hızlı
aksiyon almamızdan, satış ve dağıtım ağımızdan, dijital dönüşümü önceliklendirmemizden alıyoruz.

Şirketin, Faiz Amortisman Vergi Öncesi
Kârı (FAVÖK) 2019 yılı sonunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 39 artışla
1.304 milyon TL oldu. İhracat ve yurtdışı
operasyonlarının yıllık FAVÖK’teki payı
yüzde 48‘e ulaştı.

Yatırımlara çok önem veriyoruz. 2019
yılında yeni tesis kurulumu, kapasite artırımı, verimlilik çalışmaları, üretim hatlarının yenilenmesi gibi alanlarda konsolide
olarak 140 milyon TL’nin üzerinde yatırım
yaptık.

Verimli üretim ve israfsız şirket modeliyle sürdürülebilir büyüme ve kalkınmaya
katkı sağlamaya 2019 yılında da devam ettiklerine belirten Ülker Bisküvi CEO’su Mete
Buyurgan, “Türkiye’de toplam atıştırmalık
pazarında tartışmasız liderliğimizi devam

Esas faaliyet kârımızı bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 1.132
milyon TL’ye ulaştırdık.
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Bir bisküvi çeşidiyle çıktığımız bu yolculuğa bugün yüzlerce ürünümüz, 10

fabrikamızdaki üretimimiz, yatırımlarımız, istihdamımız ve ihracatımızla Türkiye
ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz.
Türkiye’deki fabrikalarımızda ürettiğimiz Godiva ve McVitie’s ürünlerimizi tüm
dünyaya ihraç ediyoruz. Bu doğrultuda,
her geçen gün Türkiye’yi daha güçlü bir
üretim ve ihracat merkezi haline getiriyoruz.
Odağımızdaki dijital dönüşümü tedarik zincirinden tüketiciye kadar uzanan,
uçtan uca bir yaklaşımla ele alıyoruz.
Sürdürülebilirliği tüm iş yapış süreçlerimize entegre ettik. 2014’ten bu yana
karbon salım artışı olmadan büyüme sağlıyoruz.
2020 yılında da inovasyona odaklanarak, karlılık esasıyla çalışmaya ve hız kesmeden büyümeye devam edeceğiz.

yeni ürün
Yüzde 100 Doğal Enerji İçeceği Olan Kefir, Bağışıklığın Kuvvetlenmesine Yardımcı Oluyor

Evdeki Yaşamınızı Kefirle Destekleyin

C

OVID-19 salgınıyla birlikte
sağlıklı beslenmenin ve güçlü
bir bağışıklık sistemine sahip
olmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serilirken,
içinde bulunduğumuz süreçte özellikle
probiyotik ürünler ve bu ürünlerin başında gelen mucizevi içecek kefir ön plana
çıkıyor. Dost bakteriler de denilen probiyotik bakterilerin bulunduğu kefir, düzenli
olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini
kuvvetlendirmeye yardımcı olarak dikkat
çekiyor.
Sağlıklı Bir Atıştırmalık
Kurulduğu günden bu yana Türkiye’yi
sağlık, lezzet ve tazelikle buluşturmayı
kendine görev edinen Eker’in portföyünde
farklı damak zevklerine hitap eden kefir
çeşitleri bulunuyor. Eker’in kefir seçenekleri
arasında; alışılmış lezzetlerden vazgeçmeyenler için klasik kefirin yanı sıra, elma-

Boombastic’ten
Fantastik Bir Lezzet
Daha

Tropik Lezzet Sevenler
İçin: Pepsi Mango

D

ünyanın en büyük yiyecek ve
içecek şirketlerinden PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Pepsi, tropik lezzetlere yelken açmak isteyenler için yepyeni bir alternatif
sunuyor, Pepsi Mango…
En çok tercih edilen tatlardan biri olan
mango tadını kola ile buluşturan Pepsi
Mango, içinizi serinletirken, efsane tadıyla
da egzotik bir maceraya çıkarıyor.
Pepsi, tüketicilerine Türkiye’de Pepsi,
Pepsi Max, Pepsi Light ve Pepsi Twist ürünlerini de sunuyor.
54

B

oombastic yepyeni bar ürünüyle lezzet yelpazesini genişletmeye devam ediyor. 6 farklı katmanda birbirinden enfes tatları bir araya
getiren Boombastic Fantastik Bar, çok
özel lezzet bileşimi ile tüketicilere eşsiz bir
lezzet deneyimi sunuyor.
Şölen’in yenilikçi ve eğlenceli markası
Boombastic, yepyeni ürünü ile atıştırmalık pazarına yeni bir soluk katıyor. Boombastic’in son keşfi Boombastic Fantastik
Bar, alt tarafında çikolata ile kaplanmış
iki kakaolu kek arasında akışkan çikolata
kreması; üst tarafında ise havalı ve kabarık enfes marshmallow üzerinde serpme
hindistan cevizi parçacıkları ile kat kat
mutluluk sunuyor. Sıra dışı lezzetiyle yumuşacık Boombastic Fantastik Bar, 40
gramlık paketi ve 1,5 TL’lik tavsiye edilen
fiyatıyla raflardaki yerini aldı.

lı - tarçınlı ve şeftalili - kayısılı gibi yenilik
arayışında olanlara hitap edecek seçenekler de yer alıyor. Meyvelerin lezzetiyle keyif
verirken, bağışıklığı da güçlendirmeye yardımcı olan Eker Kefir ürün ailesi, sağlıklı bir
atıştırmalık olarak sunuluyor.
Hava ile temas olmayan fabrika ortamında, el değmeden ve hijyenik bir şekilde
üretilen Eker Kefirler, 1 litrelik ve 200 ml’lik
şişelerde tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
Türkiye’de süt ve süt ürünleri sektöründe önde gelen markalar arasında yer alan
Eker’in, kefir ürünlerinin yanı sıra probiyotik ürün grubunda probiyotik ayran ve
probiyotik yoğurt seçenekleri de bulunuyor.
Eker, metabolizmamızı güçlendirmemiz gereken bu dönemde bağışıklık sistemini düzenleyen sağlıklı içeceklerini tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Yoğurt ve Acının Eşsiz
Uyumu Cipso Atom’da
Buluşuyor

Y

erli patatesten ürettiği cipsleri ile
tüketicilerin vazgeçilmezi olan
Cipso’nun yoğurt ve acıyı buluşturduğu yeni ürünü ‘Cipso Atom’ raflarda
yerini aldı.
Modern teknolojiyi kullanarak tüketicilerini daha kaliteli ve yüzde yüz yerli cipsle
buluşturan Cipso, atom mezesinin aromasından esinlenerek ürettiği ‘Cipso Atom’u
cipsseverlerin beğenisine sundu. Tüketicilerini daha kaliteli ve daha lezzetli cipsle
buluşturmayı amaçlayan Cipso, yoğurt ve
acının eşsiz uyumuyla damakları tatlandıracak.
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yeni ürün

Activia Probiyotik
Smoothıe’ler ile Yazı Eve
Getirin

A

ctivia; Türkiye’de bir ilke imza atarak sadece meyve
ve yoğurttan gelen şeker içeren yeni laktozsuz ‘Probiyotik Smoothie’leri ile sizi yazın rengarenk, pozitif
dünyasına davet ediyor. Activia’nın sosyal medya
üzerinden başlattığı kampanya kapsamında #YazıEveGetirdim
hashtag’i ile evde yaz havası estiren keyifli içerikler paylaşılıyor.
Türkiye’nin lider probiyotik markası Activia, bir ilke daha
imza atarak yeni ürünü ‘Probiyotik Smoothie’yi, 3 farklı lezzetiyle tüketicilerinin beğenisine sundu. İçeriğinde sadece meyve
ve yoğurttan gelen şeker bulunan laktozsuz Activia Probiyotik
Smoothie’ler, papaya, şeftali, havuç ve zerdeçallı; çilek, nar, goji,
kuşburnu ve kırmızı pancarlı; avokado, kivi, aloe vera ve matchalı
olmak üzere, sağlığa faydalı probiyotiklerle birçok lezzeti aynı şişede buluşturuyor.
Activia Herkesi Evde Yaz Havasına Davet Ediyor
Planladığı yaz temalı lansman partisini gündem sebebiyle iptal eden Activia, evde kaldığımız ve havaların ısınmaya başladığı
bu günlerde, herkesi yeni ‘Probiyotik Smoothie’lerin renkli dünyası ile evde iyi hissetmeye davet ediyor. Üstelik sosyal medya üzerinden başlayan kampanyanın sonunda paylaşılan fotoğraf ve
videolar arasından çekilişle seçilecek 5 kişiye, mini Activia Yaz Paketi hediye edecek. Kampanyaya katılmak için #YazıEveGetirdim
hashtag’iyle evinizde Activia Probiyotik Smoothie eşliğinde estirdiğiniz yaz havasını Instagram üzerinden paylaşmanız yeterli.

T

ürkiye’nin öncü ve lider markası
Tat, geleneksel beslenme kültürünün ve damak zevkinin en
önemli besinlerinden, kahvaltıların da vazgeçilmezleri arasında yer alan
“Tahin-Pekmez”i tüketicisiyle buluşturdu.
Türkiye’nin pazar lideri markası Tat,
herkes tarafından sevilen enerji verici ve
besleyici özelliği ile bilinen tahin ve pek56

Nescafé’den Yumuşak İçimiyle Yepyeni Bir Lezzet

Türk Kahvesinin Sütle
Harmanı Keyf-İ Türk

N

escafé’nin, Türk kahvesinden aldığı ilhamı, 82 yıllık
kahve uzmanlığıyla birleştirerek geliştirdiği Nescafé
3ü1 Arada Keyf-i Türk, bir yıllık ürün geliştirme sürecinin ardından tüketicilerle buluştu.
Nescafé 3ü1 Arada ailesinin yeni üyesi Keyf-i Türk, Türk kahvesinin sütle harmanından ortaya çıkan yeni nesil bir kahve olarak
Şubat 2020’de raflarda yerini aldı. Türk kahvesi ve farklı geleneksel lezzetleri içeren yumuşak içimli bir hazır kahve karışımı olan
Keyf-i Türk, hem kahve hem de fal keyfini her an her yere taşıma
pratikliği sunuyor.
Keyf-i Türk, Nestlé’nin Bursa Karacabey Fabrikası’nda, bir yıl
süren yoğun bir Ar-Ge sürecinin sonucunda geliştirildi. Benzersiz
bir formül üzerinde çalışmanın heyecanını yaşayan ekip, en doğru formüle ulaşmak için çok sayıda reçete üzerinde çalıştı. Yaklaşık 1.500 kişiyle tadım ve konsept testlerinden geçen Keyf-i Türk,
son aşamada lezzetinden kıvamına, ambalajından pratikliğine
her yönüyle tüketiciden tam not aldı.
Nestlé Türkiye İçecekler Genel Müdürü Pınar Öney Bilsel, yeni
ürüne ilişkin değerlendirmesinde, “Gelenekselliği modernlik ile
harmanlayan yeni Keyf-i Türk ile bir Türk klasiğinin yeni nesil
versiyonunu tüketicilerimize sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk kahvesi bu toprakların çok köklü geçmişe sahip bir
değeri. Bu değeri Nescafé uzmanlığıyla birleştirirken çok hassas,
uzun ama bir o kadar da keyifli bir Ar-Ge sürecinden geçtik. Sonunda tüketicilerimizin takdirini kazanan yepyeni bir ürüne imza
attık. Tadına bir kez varanın bir daha kolay kolay vazgeçemediği
Keyf-i Türk’ün, ülkemiz kahve tüketim alışkanlıklarında yeni bir
dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz” dedi.

mez ikilisini, tek bir ürün olarak tüketicisine sundu. Tat kalitesi ve güvencesiyle
sunulan tahin ve pekmez karışımı kahvaltının yanı sıra tatlı ihtiyacını da karşılamak
üzere sevenlerinin beğenisine sunuldu.
Yeni Tat Tahin-Pekmez karışımına 300
gram cam kavanozlarda, Migros ve Carrefour satış noktalarından ulaşılabilecek.

yeni ürün
Çorbanın Şifasına Tat Lezzeti Geldi

Tat’tan Gurme Çorba

T

ürkiye’nin öncü ve lider markası
Tat, yeni ürün grubu ısıt ye sıvı
çorbalar ile sofraların vazgeçilmezleri arasında yerini alacak.
“Tat Gurme Çorba” 4 farklı lezzetle tüketiciyle buluşuyor. Tat Kremalı Domates, Tat
Kremalı Mantar, Tat Kremalı Sebze ve Tat
Kremalı Şehriyeli Tavuk Çorbası ile raflarda yerini alan ürünler koruyucu, renklendirici ve trans yağ içermeyen lezzetlerle
harmanlandı.

yapılmış kadar lezzetli bir şekilde zenginleştiriyor.
Sektörün öncü markası Tat, sağlık, kalite ve lezzetten ödün vermeden hazırladığı
4 çeşit çorba ile evde yemek hazırlamaya
vakti olmayan, pratik ve hızlı lezzet sunmak isteyenlerin yardımına yetişiyor. Bir
paket üründen çıkan 2 porsiyon ile günün
her saatinde kolayca servis edilerek tüketilebilecek çorbalar hem doyurucu, hem de
zengin besin içeriğine sahip.

Domates ürünleri, salça ve ketçap pazarının lider markası, 50 yıldan uzun süredir bitmeyen domates tutkusuyla fark
yaratan Tat, “Tat Gurme Çorba” serisini
tüketicisine sundu. Tüketicilere sadece ısıtarak tüketilebilecek çorba çeşitleri sunan
Tat, hazırladığı çorbalar ile sofraları evde

Nefis yaz domatesleri kullanılarak hazırlanan Kremalı Domates Çorbası, rengi, kokusu, kıvamı ve tadı ile mükemmel,
protein ve lif açısından zengin, koruyucu
içermeyen Tat Kremalı Mantar Çorbası,
hasadı yapılan sebzelerin tazeliği geçmeden üretilen Tat Kremalı Sebze Çorbası ve

bütün zamanların en çok tercih edilen çorbalarından olan Tat Şehriyeli Tavuk Çorbası pratik yemek seven ve lezzetten ödün
vermeyenlerin sofrasında yerini alacak.

Pınar Limonata, Ferahlığı ile
Ramazan Sofralarına Lezzet
Katıyor
kaynak suyuyla üretilen Pınar Limonata,
doğal limon tadı ve ferahlatıcı etkisiyle
iftar sofralarına eşlik ediyor. Şeker tüketmek istemeyenler için Pınar Limonata’nın
şekersiz seçeneği de bulunuyor.

T

üketici eğilimlerini yakından
takip ederek sektöre her zaman
en iyiyi kazandırmak için çalışan Pınar Su ve İçecek, lezzetli
ve ferahlatıcı Pınar Limonata ile Ramazan
ayında iftar sofralarına lezzet katıyor.
Yenilikçi yaklaşımıyla ilklerin markası
olan ve Türkiye’nin ilk ambalajlı suyunu
üreten Pınar Su ve İçecek, sunduğu ürün
gamıyla Ramazan ayında da tüketicisinin
yanında olmaya devam ediyor. Yüzde yüz
pancar şekeriyle tatlandırılan ve doğal
58

Ramazan Sofrasının Olmazsa Olmazı
Limonata
Her zaman tüketici istek ve ihtiyaçlarına cevap verdiklerini belirten Pınar Su ve
İçecek Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, “Doğal kaynak suyuyla üretilen
hem sağlıklı hem de lezzetli Pınar Limonatayı tüketicilerimizin beğenisine sunduk.
Ramazan aylarının vazgeçilmezi, geleneksel tadın yeniden keşfi Pınar Limonata, Pınar Su ve İçecek güvencesi ve kalitesiyle limonata severlerin vazgeçilmezleri arasına
girdi. 4 farklı ambalajda şekerli ve şekersiz
alternatifleri bulunan Pınar Limonata’nın
Ramazan sofralarının olmazsa olmazları
arasında yer alacağına inanıyoruz.” dedi.
Pınar Su ve İçecek Ürünleri Haftanın 7

Günü Kapıda
Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de
de önlemleri beraberinde getiren Pandemi
sebebiyle toplumun su ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmaya devam
ettiklerini belirten Pınar Su ve İçecek Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu,
“Alınan önlemler çerçevesinde büyük şehirlerde belirli günlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Pınar Su ve İçecek sipariş hattı, haftanın 7 günü hizmet vermeye
devam ediyor. Sosyal mesafenin korunması amacıyla Pınar Su ve İçecek’in mobil
uygulaması üzerinden verilen siparişlerde
kullanıcılarımız kredi kartı ile temassız
ödeme seçeneği ile para alışverişinde bulunmadan ödemelerini güvenli bir şekilde yapabiliyor. Ramazan ayı boyunca su
ve limonatanın yanı sıra sade ve aromalı
maden suyu, B ve C vitamini içeren Pınar
Frii ürünleri de mobil uygulama üzerinden
sipariş verilebiliyor” dedi.

www.reedtuyap.com.tr
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yeni ürün
Tadım’dan Yüksek Lif ve Protein Kaynağı

Türkiye’de İlk Defa: Fırınlanmış Tuzsuz Yer Fıstığı

P

aketli kuruyemiş sektörünün
lider markası Tadım, yer fıstığı
kategorisine yepyeni bir ürün
ekleyerek lezzet tutkunlarının kalbini fethediyor. Fırınlanmış Tuzsuz
Yer Fıstığı, içerdiği yüksek lif ve protein ile
hem sağlıklı beslenmeye özen gösterenlere hem de spor öncesi ya da sonrasında
atıştırmalık ürünlerden vazgeçemeyenlere
lezzetli bir alternatif sunuyor.
Hareketli yaşamı benimseyen ve beslenmesine dikkat edenlerin vazgeçilmezi
olacak yeni ürünüyle dikkatleri çeken Tadım, hem lezzetli hem de sağlıklı yepyeni
ürünü Fırınlanmış Tuzsuz Yer Fıstığı’nı tüketicilerinin beğenisine sunuyor.
Türkiye’nin ilk paketli Fırınlanmış Tuz-

suz Yer Fıstığı olma özelliğini taşıyan ürün,
fırınlama yöntemiyle tuzsuz olarak hazırlanıyor. Ara öğünler için ideal ve besleyici
bir alternatif olan Tadım Fırınlanmış Tuzsuz Yer Fıstığı, içerdiği yüksek lif ve proteinle günün her anına eşlik ediyor. Lezzetli ve
bir o kadar da sağlıklı olan yer fıstığı, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin
içeriğiyle sportif yaşamı odağına alanların
da tercihi oluyor. 100 gr’da içerdiği 28,2 g
protein miktarıyla da ürün, günlük protein
ihtiyacını büyük oranda karşılıyor.
Günün her anına sağlık ve lezzet katmak isteyenlerin favori atıştırmalığı olmaya aday Fırınlanmış Tuzsuz Yer Fıstığı,
Tadım’ın özel ısı, nem ve ışık bariyerli paketleri sayesinde de tazeliğini ilk günkü
gibi koruyor.

Balparmak Propolis Çam Balı İle Tatlandırıldı

B

alparmak’ın 40 yıllık uzmanlığıyla geliştirdiği yeni ürünü
Apitera Propolis satışa sunuldu. Çam balı ile tatlandırılan
Apitera Propolis, lezzetiyle artık çok daha
kolay tüketilebiliyor.
Balparmak’ın yeni ürünü çam balı ile
tatlandırılan Apitera Propolis raflardaki
yerini aldı. Etken maddesi yüksek, alkolsüz
ve %100 yerli propolis içeren Balparmak
Apitera Propolis, ister bir içecek ya da yiye-

ceğe ilave edilerek ister direkt olarak tüketilebiliyor.
Tek kullanımlık özel ambalajlarda satışa sunulan Balparmak Apitera Propolis, bu
sayede hijyenik kaldığı gibi, hava ve ışıkla
temas etmediğinden etken maddelerini
de daha iyi koruyor. Balparmak Apitera
Propolis, herkesin kolayca ulaşması için
Migros ve Balparmak.com.tr’de satışa sunuluyor.

Godiva’dan Yepyeni Bir Lezzet: Tourbillon Kek
Dünyanın önde gelen premium çikolata markası Godiva, kafe menüsüne eklediği yeni lezzeti Tourbillon Kek ile misafirlerine eşsiz bir çikolata deneyimi sunuyor.
Godiva, çikolatadan doğan tatları
sunduğu kafe menüsüne eklediği yeni lezzetlerle misafirlerine sıra dışı gastronomi
deneyimleri yaşatmayı sürdürüyor. Godiva’nın çikolata tutkunlarıyla buluşturduğu
yeni Tourbillon Kek, misafirlerini benzersiz
ve yoğun çikolatalı bir lezzet yolculuğuna
çıkmaya davet ediyor.
İçerisinde Godiva çikolata şeflerinin geliştirdiği ve markanın imzası haline gelen
60

bitter pralinlerinden Tourbillon 85’in yer
aldığı bu enfes brownie formundaki kek,
lezzeti dengelemek için yanında vanilyalı
dondurmayla servis ediliyor. Godiva’nın
yüzde 85 oranında yoğun kakao içermesine rağmen kremsi bir lezzete sahip olan
ikonik Tourbillon 85 pralini, bu yeni kekin
orta katmanını oluşturuyor. Ilık olarak servis edilen Godiva Tourbillon Kek çikolata
severlere yoğun ve baştan çıkarıcı bir çikolata deneyimi sunuyor.
Kahve keyfinizi tamamlayacak olan
Godiva’nın bu yepyeni lezzetini, Nisan
başından itibaren tüm Godiva Café ‘lerde
bulabilirsiniz.
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