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Hakkımızda
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan yolun 16.km'sinde Kestel Organize San. Bölgesi içerisinde bulunan
fabrikamız ana yol üzerindeki binasının ön kısmında ki fabrika satış mağazası ile çok değerli bir
konumda yer alıp 5000 m² arsa üzerine kurulmuş 3800 m² kapalı alana sahiptir.
2011 yılında 4 ton ile başlamış olduğumuz günlük ürün işleme tonajımızı 20220'de 55 tona çıkarmış
olmamız, yapmış olduğumuz yatırımların sonuçları ve yeni yatırımların habercisidir.
Firmamız yüksek kalite anlayışını ve müşteri memnuniyetini mevcudunda olan ISO 9001-2008 ve ISO
22000-2005 Kalite Yönetimi Sistemi ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi belgeleriyle
sunmaktadır.
About Us
Special thanks for all of our customers and workers since 1968
Our factory is located in 16th km of Bursa Ankara road on land of 5,000 m² and
has a covered area of 3,800 m². In our factory, we process chestnut and all kind of fresh fruits for
bakeries. Furthermore, we maximize our processing volume in onion preserves which we innovate
and provide various service areas in our ﬁeld.
We have began with 4 tons of production capacity in 2011, whereas today we process 55 tons of onion
per day as reﬂection of continous and further inversments for the near future.
Our company also offers with FSSC 22000 and ISO 9001 , ISO 22000-2005 certiﬁcates to the buttress
of a high quality and customer satisfaction.
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Vizyonumuz
Her zaman buluşlarıyla öncülük yapan, müşterilerine
kolaylık ve memnuniyet sağlayan, tarımsal alanlarda
projeler geliştirmeye devam eden, ülke ekonomisine ihracat
ile yardımcı olan bir anlayışı yeni nesillere taşıyabilmek.

Misyonumuz
Soğan ve Meyve konserve ürünleri ile marketlerden
restoranlara restoranlardan tüm pastane ve börek
sektörlerine pratik, lezzetli ve ﬁresiz olarak, çözüm üreten bir
anlayış ile müşterilerimizin tariﬂerine en iyi şekilde sunmaktır.

Vision
We pioneer with our inventions to provide practical
solutions and satisfaction for our custumers as well as
creating projects in agricultural ﬁeld to protect our lands
by increasing productivity in agri cultural ﬁeld by
increasing export opportunities to help out Turkish
economy for next generations.

Mission
With our problem solving concept of onion and fruit preserve
ideas, we offer practical, delicous and net raw material for
our customers from various business ﬁelds such as food
industy,markets, restaurants and bakery businesses.

Üretim
Dünyanın en gelişmiş soyum ve kesim makinalarını kullanarak, özel ürettirdiğimiz ve kendi bünyemizde ARGE'sini tamamladığımız
kavurma sistemleri ile ürünlerimiz özenle paketlenip sterilizasyondan geçirilmektedir. Meyve konservelerimiz için ise kendi
ürettirdiğimiz ve geliştirdiğimiz son teknoloji sistemlerle pastacılık sektörüne hizmet vermekteyiz.
Production
We work with the most progressed peeling and dicing technologies as well as with our uniquelly custom made boilers that we
completed the reseach and development procedures to give a speacial taste before packing and sterilization process in both fruit
and vegetables.

Kavrulmuş Böreklik Soğan
Roasted onion for patty

Ürün Hakkında
Genellikle börekler için kullanılan ürünümüz türlü gibi sulu
yemeklerde de tercih edilmektedir.
About Products
This product is generally used for patty pies and it may
also be applied to hodgepodge.
Ölçüler / Dimension 3x3x3mm.

Ambalaj / Packing

5 Kg. teneke / 5 kg. tin

Çeşit / Types

Beyaz ve mor soğan
White and purple onion

18 Kg. soğandan üretilmiştir / Equals to 18 kg. of raw onions

Yemeklik Hazır Soğan
Heat Processed Diced Onion

Ürün Hakkında
İçeriğinde soğan bulunan tüm yemeklerde kullanılır.
Endüstriyel tüketime özel ambalajdır.
About Products
It is applicable for any kind of food made with onion.
Special canned good for industrial consumption
Ölçüler / Dimension 4.9x4.9x4.9mm.

Ambalaj / Packing

Çeşit / Types

5 kg teneke / 5 kg. tin

Beyaz soğan
White onion

14 kg soğandan üretilmiştir. / Equals to 14 kg. of raw onions

Yemeklik Hazır Soğan
Heat-Processed Diced Onion

Ürün Hakkında
İçeriğinde soğan bulunan tüm yemeklerde kullanılır. Ev tipi
tüketime özel ambalajdır.
About Products
It is applicable for any kind of food made with onion.
Special canned good for household consumption
Ölçüler / Dimension 4.9x4.9x4.9mm.

Ambalaj / Packing

Çeşit / Types

420 g teneke / 420 g. tin
360 cc cam kavanoz / 360 cc jar

Beyaz soğan
White onion

1.5 kg soğandan üretilmiştir. / Equals to 1,5 kg. of raw onions

Pidelik Hazur Soğan
Heat-Processed small Diced Onion

Ürün Hakkında
Pide imalatı için 3 mm’lik küpler halinde kesilerek
pişirilmiş özel ürünümüzdür.
About Products
Heat-processed small diced onion is generally used for
Turkish pide by 3mm. dimensions.
Ölçüler / Dimension: 3x3x3mm.

Ambalaj / Packing

Çeşit / Types

5 Kg.’lık teneke / 5 Kg. tin

Beyaz soğan
White onion

14 Kg. soğandan üretilmiştir / Equals to 14 kg. of raw onions

Kavrulmuş Köftelik ve Mantılık Soğan
Mashed onion for Meatball and Turkish Ravioli

Ürün Hakkında
Genellikle mantı ve köﬅelerde kullanılan ürünümüz, sos
imalatında da tercih edilmektedir.
About Products
Onion puree' is generally used for meatballs and
Turkish raviolli and it can be used as an ingridients for
making sauce.

Ambalaj / Packing

Çeşit / Types

5 Kg.’lık teneke / 5 Kg. tin

Beyaz soğan
White onion

8 Kg. soğandan üretilmiştir / Equals to 8 kg. of raw onions

Karamelize Soğan
Caramelized Onion
Ürün Hakkında
Italya Modena' nın Balsemik sosları ve karamel ile harmanlanmış eşsiz
lezzet. Halka kesilmiş olan bu ürün soğan, sarımsak ve özel sosumuzla
üretilmiştir.
Salatalarda soğuk şekilde önerilir
Steak için haﬁf ısıtılarak üstüne ya da yanında sunulabilir.
Pizzaların üzerine kullanabilirsiniz.
Hotdoglar için haﬁf ısıtılarak kullanılabilir
Makarnalarnalarınızda karamelize soğanın ne kadar yakıştığına siz bile
şaşıracaksınız.
Ÿ Dip sos olarak ya da peynir ile eritilerek kullanılabilir.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

About Products
Its made with delicious Balsemic sauce and caramel of Modena Italy. This
product contents ring cut onions with garlic, salt and our special sauce.
Directally applied for salads
It can be heat-processed for steak as a sider or as a topping
It can be used as topping on pizzas.
It can be heat-processed for hotdogs
It can be heat-processed for pastas and marinate with it's delicious
sauce.
Ÿ It plays a staring role as an appitizer by melting with cheese or with dip
sauce
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ambalaj / Packing

Çeşit / Types

360 cc cam kavanoz / 360 cc jar
3 Kg.’lık teneke / 3 Kg. tin

Beyaz soğan
White onion

1.5 kg soğandan üretilmiştir. / Equals to 1,5 kg. of raw onions
12 kg soğandan üretilmiştir. / Equals to 12 kg. of raw onions

Soğan Gevreği
Chrispy Onion

Ürün Hakkında
Soyulup, yıkanıp kesilen soğanlarımızı özel unumuzla harmanladıktan sonra
zeytinyağında kızartıyoruz. Bu eşsiz lezzet tamamen doğal soğan ile
üretilmektedir.
About Products
Once the fresh onions have been peeled, washed and diced, we coat them
with special batter, then fry them in vegatable oil. Our unique taste made
completely with onion.

Kullanım alanları / Areas of usage
Burgerler, sandviçler ve salataların üzerinde kullanılan bu ürün,
dünya mutfağının da temsilcisidir.
This unique product is used for burgers, sandwiches and salad types as a
presentation of global kitchen.
Ambalaj / Packing

Çeşit / Type

1 kg ve 150 g plastik kova /
Packaging 1 kg and 150 g of plactic bucket

Beyaz soğan
White onion

Kurutulmuş Sebzeler
Diried Vegetables

Ürün Hakkında
Doğal yollarla kurutulan sebzelerin besin değerleri korunur. Ayrıca kurutma işlemi, bazı besin değerlerinin de açığa
çıkmasını sağlar. Kurutulmuş sebzeler, yüksek lif içerir. Bu, sindirim sistemini destekler. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Doğal oldukları için kalp ve dolaşım sistemine faydalıdır. Tüm bu faydalar en iyi kurutulmuş sebzeler ile sağlanmaktadır.
Tüm sebze çeşitleri siparişe göre özel olarak üretilmektedir.

Çeşit / Types
Tüm Sebze Çeşitleri
All Vegetable Varieties
Ambalaj / Packing

10 kg ve 20 kg. Kraﬅ Torba /
10 kg and 20 kg. Kraft Bag

Soyulmuş Soğan
Peeled Onion
Ürün Hakkında
Dünyanın en gelişmiş teknolojisiyle soyularak 10 kg ve 20 kg'lık paketler halinde özenle
hazırlanarak paketlenen ürünlerimizi, siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunmaktan
mutluluk duyarız.

Çeşit / Types

Beyaz ve mor soğan
White and purple onion
Ambalaj / Packing

10 kg. ve 20 kg. Paket / 10 kg. and 20 kg. packege

Viyollü Kasalar

Soyulmuş Soğan
Peeled Onion (Molded Crates)

Ürün Hakkında
Dünyanın en gelişmiş soyum teknolojisiyle ürettiğimiz soyulmuş soğanlarımızı, viyol
kasalarda hazırlayarak sizlerin beğenisine sunuyoruz.
Çeşit / Types

Beyaz ve mor soğan
White and purple onion
Ambalaj / Packing

Viyöl kasa / Molded Crates

Küp – Slayt Kesim

Soyulmuş Doğranmış Soğan
Peeled Diced Onion (Cube and Slide Cutting)

Ürün Hakkında
Dünyanın en gelişmiş soyum ve kesim makinalarımız ile slayt ve 4x4, 6x6, 10x10 küp
şekilde hazırlanarak 1 kg ve 5 kg'lık paketler halinde siz değerli müşterilerimizin
beğenisine sunuyoruz.

Çeşit / Types
Küp ve Slide Kesim
Cube and Slide Cutting
Ambalaj / Packing

1 kg. ve 5 kg. Paket / 1 kg. and 5 kg. package

Soğan Bulyon
Onion Bullion
Ürün Hakkında
Soğan lezzetinin girdiği her yemeğin içinde kullanılabilir
İçindekiler: Tuz, Şeker , Aroma artırıcı, Hidrojen Bitkisel yağ, Nişasta, Aroma verici, Asiltik düzenleyici, Sebze tozları
(soğan, sarımsak) Baharatlar (karabiber, Zerdeçal) Renklendirici (Karamel) iz miktarda buğday unu, kereviz,
yumurta, soya, badem, susam, fındık, antep fıstığı, çeviz.

About Products
It can be used for any food that needs a taste of onion.
Direction : Salt, sugar, Flavor Enhancer (MSG, Ribonucleic acid) vegaatable oil partially hidrogenated,
palm,canola, Starch, Flavors (onion ﬂavor) Vegatable powder (onion, garlic ) Spices, Food colouring
agent(caramel) Gluten, Celery, Egg, Soybean, Almond, Sesame, Hazelnut, Walnut, Pistachio of Antep region
may contain in trace amount.

Ambalaj / Packing

Çeşit / Types

(12x10 g) Bulyon paket
Bullion package in box

Beyaz soğan
White onion

Soğan Suyu
Onion Juice
Ürün Hakkında
Balık ve et marine etmenin yanı sıra yemeklerinizi, salatalarınızı ve soslarınızı
tatlandırabilirsiniz.
About Products
It can be used for any kind of food to give a speacial taste to it. Besides, it is used for
marinating ﬁsh and aging meat
Ambalaj / Packing

Çeşit / Types

1 kg teneke / 1 kg tin
5 kg teneke / 5 kg tin

Kırmız ve beyaz soğan suyu
White and purple onion juice

Doğranmış Biber Konservesi
Diced Pepper Canned Goods

Ürün Hakkında
İçinde biber bulunan yemek, börek, pide vb. ürünlerde kullanılır.
Endüstriyel tüketime özel ambalajdır.
About Products
This (ready to use) product can be used for any food that requires mixed pepper inside.
Speacial package for industrial consumption

Çeşit / Types
Kapya Biber, Çarliston Biber, Karışık Biber
Capia Pepper, Green Pepper, Mixed Pepper
Ambalaj / Packing

3 kg teneke / 3 kg. tin

Şekerlendirilmiş ve Naturel
Kurutulmuş Meyveler
Candied and Natural Dried Fruits
Ürün Hakkında
Özenle seçilmiş hammaddelerin istenilen boyutta kesilip daha sonra özel kurutma fırınlarında şekerlendirilmiş ve naturel
kurutulmasıyla elde edilen bir üründür.
Dondurmalarda, keklerde, aşurede ve çikolatalı draje içerisinde kullanılır.
About Products
The product is obtained by cutting elaborately selected raw materials in demanded level then dried in special drying
bakeries.
It is used in ice cream, cakes and sugar-coaated pills.

Ambalaj / Packing

Çeşit / Type

10 kg ambalaj /
10 kg package

Portakal, Kiraz, İncir, Ayva, Limon, Elma v.b. Karışık (Portakal, İncir, Kiraz)
Orange, Cherry, Fig, Quince, Lemon, Apple etc. Mixed (Orange, Fig, Cherry)

Tutti Frutti Şekerleme Konservesi
Tutti Frutti Candied Canned Goods

Ürün Hakkında
Çınar meyve şekerlemeleri, özel olarak meyvelerin şekerlendirilmesiyle ve ambalajı
içindeki şurubuyla birlikte dondurmalarınızı kek ve pastalarınızı süslemeniz,
renklendirmeniz için hazırlanmıştır.
About Products
Cinar fruit candies are made from freshly selected fruits kept in syrup, and ready to-use
directly out of can to decorate and color on ice cream, cakes, pastries.
Çeşit / Types
Tutti Frutti, Portakal Şekerleme, İncir Şekerleme, Limon Şekerleme ve Kiraz Şekerleme
Tutti Frutti, Orange, Fig, Lemon and Cherry
Ambalaj / Packing

5 kg teneke / 5 kg. tin

Şekerleme Konservesi
Candied Canned Goods

Ürün Hakkında
Çınar meyve şekerlemeleri, özel olarak meyvelerin şekerlendirilmesiyle ve ambalajı
içindeki şurubuyla birlikte dondurmalarınızı kek ve pastalarınızı süslemeniz,
renklendirmeniz için hazırlanmıştır.
About Products
Cinar fruit candies are made from freshly selected fruits kept in syrup, and ready to-use
directly out of can to decorate and color on ice cream, cakes, pastries.
Çeşit / Types
Tutti Frutti, Portakal Şekerleme, İncir Şekerleme, Limon Şekerleme ve Kiraz Şekerleme
Tutti Frutti, Orange, Fig, Lemon and Cherry
Ambalaj / Packing

5 kg teneke / 5 kg. tin

Şekerleme Konservesi
Candied Canned Goods

Ürün Hakkında
Çınar meyve şekerlemeleri, özel olarak meyvelerin şekerlendirilmesiyle ve ambalajı
içindeki şurubuyla birlikte dondurmalarınızı kek ve pastalarınızı süslemeniz,
renklendirmeniz için hazırlanmıştır.
About Products
Cinar fruit candies are made from freshly selected fruits kept in syrup, and ready to-use
directly out of can to decorate and color on ice cream, cakes, pastries.
Çeşit / Types
Tutti Frutti, Portakal Şekerleme, İncir Şekerleme, Limon Şekerleme ve Kiraz Şekerleme
Tutti Frutti, Orange, Fig, Lemon and Cherry
Ambalaj / Packing

5 kg teneke / 5 kg. tin

Meyve Konservesi
Fruit Canned Goods

Ürün Hakkında
Mevsiminde toplanan birinci kalite meyvelerden üretilmiştir. Uzun raf ömrü, teneke
doluluğu, iri kalibre, yüksek brix, doğal koku ve lezzetiyle, pasta dekorasyonunda ve içinde
kullanılmasının yanı sıra, endüstriyel mutfaklarında öncelikli tercihidir.
About Products
Fruit preserves are prepared by picked and choiced with high quality and fresh fruits.
Our products have long shelf-life with speacial coating of the tins guarantees the high
fruit quality with big calibre, high brix and always supplied with fresh fruits to be used
as cake ﬁlling ,decoration and pastries.

Çeşit / Types
Vişne, Ayva, Şeﬅali, Armut, Kayısı
Sour Cherry, Quince, Peach, Pear, Apricot
Ambalaj / Packing

5 kg. teneke / 5 kg. tin

Delipaste Meyve Özleri
Ice Cream Fruit Flavour

Ürün Hakkında
Dondurma ve pastacılık sektörü için geliştirdiğimiz Delipaste çeşitlerimiz kolay kullanımı
olup, eşsiz lezzetler yaratır. Pasta üretiminde ise, pandispanyayı tatlandırarak,
keklerinizde, kremaya karıştırarak dolgu malzemesi olarak ta kullanabilirsiniz.
Ürünlerimiz tamamen doğal olup hiçbir yapay boya içermez, vitaminlerle
renklendirilmiştir.
About Products
Fruit Delipastes are known for their fresh, naturel taste. They meet all required
hygienic standards and satisfy even the most dicriminating ice-cream producers. Our
Delipastes are completely natural and does not include any artiﬁcial colorant, it is
colored with vitamins.

Çeşit / Types
Antep Fıstığı, Çikolata, Karadut, Damla Sakızı, Ahududu, Limon Ceviz, Fındık
Vanilya,Vişne, Kivi, Kavun, Muz, Portakal, Karamel, Çilek, Gül
Pistachio,Chocolate, Black Mulberry, Gum Mastic, Raspberry, Lemon,Walnut,
Hazelnut,Vanilla,Sour Cherry,Kiwi,Melon,Banana,Orange,Caramel,Strawberry,Rose

Ambalaj / Packing
1250 g plastik ambalajlarda / 1250 g plastic bucket

Marmelat
Marmalades
Ürün Hakkında
Çınar marmaletları ısıya dayınıklı olup, tamamen taze kaliteli meyve özleriyle özel pektin
ve şekerlerle işlenmektedir. Tart ve unlu mamüllerin pişirilmesinden önce kullanılır.
Mükemmel nem tutucu özelliğine sahiptir.
About Products
Cinar bakery marmalades are ovenproof, made from freshlyi high quality fruit pulp with
pectin and sugar. They are ideal for pie ﬁlling and pasteries to be ﬁlled before baking.
Can be injected after baking; they have excellent moist-keeping quality
Çeşit / Types
Elma, Kayısı
Apple, Apricot
Ambalaj / Packing

5 kg teneke / 5 kg. tin
12 kg plastik kova / 12 kg. of plactic bucket

Fondan
Fondant
Ürün Hakkında
Özel formülle üretilen bu ürün, benmari şeklinde eritilip pasta ve kurabiye imalatında
kullanılmaktadır. Mükemmel lezzet ve görünüm sağlar.
About Products
Fondant is produced with a speacial formula for pastry products and cookies. It
provides excellent taste and image.

Ambalaj / Packing

12 kg plastik kova / 12 kg. of plactic bucket

Kestane Şekeri Konservesi
Candied Chestnut Canned Goods

Ürün Hakkında
Tamamen taze ve doğal kestanelerden seçilerek işlenen kestane
ürünlerimizle, yaş pasta ve diğer ürünlerinize mükemmel bir lezzet
katabilirsiniz.
About Products
Our candied chestnuts from all natural, freshly skinned chestnuts to be
used for pies, cake ﬁllings, mousses, icecream and to be eaten as candy
or separetly.

Ambalaj / Packing

3 kg ve 5 kg teneke / 3 kg and 5 kg tin

Meyve Dolguları
Fruit Fillings

Ürün Hakkında
Çınar meyve dolguları %80 meyve oranıyla, kullanımı çok kolay, tamamen taze ve kaliteli
meyvelerden ileri teknoloji standartlarında hazırlanmaktadır.
About Products
Cınar fruit preserves content %80 rich and high quality fruits which processed with
improved technology standards.

Çeşit / Types
Havuç Dolgu, Böğürtlen, Ahududu , Frenk Üzümü, Kayısı, İncir,
Vişne, Çilek ,Ayva, Yaban Mersini, Elma Special
Carrot, blackberry, Red currant, Raspberry, Apricot, Fig,
Sour Cherry, Strawberry, Quince, Special Apple ﬁlling
Ambalaj / Packing

Kullanım alanları / Areas of usage

3 Kg.’lık teneke / 3 kg tin

Kuru Pastalar, kek ve turtalar
It applies for Cakes,
special pies and tarts
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May Şekerleme Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
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