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Ürün Adı: Tulum Peynirli Domatesli Poğaça

                                                                                                                                                            ÜRÜN BİLGİ TABLOSU                                                                                    Rev. Tarihi:23.03.2021

Üretici Adı: BTA Unlu Mamüller Pasta Üretim Turizm Gıda Yiyecek ve İçecek Hizmetleri San. ve Dış Tic. A.Ş.Üretici Adres: Akçaburgaz Mah. 361 Sokak Np:5 Merkez Esenyurt - İstanbul İşletme Kayıt No: TR 34-0749

Ürün Adı: Füme Hindili Jambonlu

Bileşenler: Tahıllı Simit (Buğday Unu, İçme Suyu, Tahıl Karışımı (Yulaf, Yumurta beyazı, Ayçekirdek, 
Keten Tohumu), Bitkisel Margarin(Bitkisel yağ (Hurma, Pamuk), Su, Emülgatörler (Yağ asitlerinin mono 
ve digliseridleri), Tuz, Koruyucu (potasyum sorbat), asitlik düzenleyici (sitrik asit), tereyağ aroma 
vericisi ve renklendirici (Beta karoten)), Toz Şeker, Yaş Maya, Tuz, Ayçiçek Yağı, Renklendirici (Dark 
Malt), Un İşlem Maddesi (Buğday unu, Emülgatör (E472e), Soya unu, Topaklanmayı engelleyici 
(E341), Sakkaroz, Antioksidan (E300), Enzim (Fungal alfa amilaz)), Hindi Füme (%14,6), Kaşar 
Peyniri, Cheddar Peyniri, Dana Jambon (%8,5), Sos (Labne Peyniri, Ketçap, Hardal, Tuz), Dana 
Bacon(%5,5).   İz miktarda Sert Kabuklu Meyveler, Balık, Susam, Sülfit, Yer Fıstığı, Kabuklular ve 
Kereviz içerebilir.  Net: 170 g  ℮     Menşe Ülke: Türkiye    Mufaza Şartları: Buzdolabında muhafaza 
ediniz.

Ürün Adı: Peynirli Simit

Bileşenler: Haşhaşlı simit (buğday unu(buğday unu, antioksidan( E300)), bitkisel margarin (bitkisel 
yağlar (palm, pamuk, ayçiçek), su, tuz, emülgatör (E472, ayçiçek lesitini), asitlik düzenleyici (E330) , 
koruyucu (E202), renklendirici (E160a)), su, yumurta, ceviz, siyah dilimli zeytin (oksidasyonla 
karartılmış dilimli sofralık siyah zeytin, su, tuz, sertleştirici (kalsiyum klorür), asitlik düzenleyici (laktik 
asit), renklendirici (ferro glukomat)), gri haşhaş(%3,8), yumurta sarısı, şeker, maya, sarı 
haşhaş(%1,1), ayçiçek yağı, tuz, un işlem maddesi (buğday unu, stabilizör (E170), emülgatör 
(E472e), antioksidan (E300), enzim (fungal alfa amilaz)), labne peyniri(%25). İz miktarda balık, soya, 
susam, kereviz, hardal, sülfit, kabuklular, fındık, badem, antep fıstığı ve yer fıstığı içerebilir.   Net: 
120 g  ℮   Menşe Ülke: Türkiye   Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Mistik Sandviç Ürün Adı: Fiesta Sandviç

Bileşenler: Poğaça Hamuru( Buğday unu(buğday unu, 
antioksidan(E300)), bitkisel margarin (bitkisel yağlar (palm, 
pamuk, ayçiçek), su, tuz, emülgatör (E472, ayçiçek lesitini), 
asitlik düzenleyici (E330 ), koruyucu (E202), renklendirici 
(E160a)), su, yumurta, şeker, dereotu, maya, tuz), Beyaz 
Peynir(Pastörize inek sütü, peynir kültürü, 
stabilizör(kalsiyum klorür, peynir mayası, tuz), 
Domates(%11,1), Tulum Peyniri(%8,5), Yumurta Sarısı, 
Çörek Otu.  İz miktarda Susam, Sülfit, Soya ve Sert 
Kabuklu Meyveler içerebilir. Net: 120 g  ℮   Menşe Ülke: 
Türkiye   Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza 
ediniz.

Bileşenler: Domatesli sandviç ekmeği (buğday unu(buğday unu, 
antioksidan( E 300 )), su, tatlı biber salçası(biber, tuz, limon suyu), 
maya, domates tozu(%1,6), ayçiçek yağı, şeker, tuz, gluten, süt 
tozu), beyaz peynir(pastörize inek sütü, peynir mayası, starter 
kültür, stabilizör(E 509), tuz), kaşar peynir, kurutulmuş 
domates(kurutulmuş domates, kükürt, glikoz, sirke, ayçiçek yağı, 
tuz, asitlik düzenleyici(E330)), peynirli sos( labne peyniri( % 74,1), 
yoğurt, su, fesleğenli sos(aroma arttırıcı( E 621 ), kıvam arttırıcı( 
kalsiyum klorür))(çam fıstığı), tuz, sarımsak).     İz miktarda 
Yumurta, Balık, Susam, Hardal, Acı bakla ve Kereviz içerebilir. 
Net: 145 g ℮    Menşe Ülke: Türkiye  Muhafaza Şartları: 
Buzdolabında muhafaza ediniz.

Bileşenler: Tavuklu mantar harcı(%60,6)(tavuk(%36,7), taze mantar(%22,9), 
kaşar peyniri, bitkisel yağlı krema (su, kısmi hidrojenize palm yağı,  
hindistan cevizi yağı, tereyağı altı suyu tozu, modifiye nişasta, emülgatörler 
(yağ asitlerinin sukroz esterleri, soya lesitini, E472), kıvam arttırıcılar(guar 
gam, keçiboynuzu gamı)), fesleğenli sos (bitkisel ayçiçek yağı, fesleğen 
(%22), sızma zeytin yağı, çam fıstığı, tuz, aroma arttırıcı (E 621), sarımsak, 
bitkisel kanola yağı (tam hidrojenize),şeker, kıvam arttırıcı(E509)), zeytin 
yağı), yulaflı sandviç ekmeği (%36,6) (buğday unu(buğday unu, 
antioksidan(E300)), su, şeker, ayçiçek yağı, maya, tuz, süt tozu, gluten, 
yulaf ezmesi, buğday kepeği), kaşar peyniri.             İz miktarda Balık, 
Susam, Hardal, Sülfit, Yumurta, Yer Fıstığı, Kabuklular, Fındık, Badem, 
Ceviz, Antep Fıstığı   ve Kereviz içerebilir. Net: 165 g  ℮  Menşe Ülke: 
Türkiye    Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Ezine Peynirli Sandviç

Bileşenler: Sandviç ekmeği(buğday unu(buğday unu, antioksidan (E300)), su, tahıl karışımı 
(buğday unu, çavdar unu, çavdar kırması, ayçekirdek, keten tohumu, arpa malt unu, tuz, susam, 
prejelatinize buğday unu, kurutulmuş hamur ekşisi, buğday kepeği, prejelatinize çavdar unu, arpa 
malt ekstraktı, kavrulmuş malt unu, enzim (fungal alfa amilaz, hemiselülaz, lipaz)), çavdar unu, 
ayçiçek yağı, çavdar ekşisi (koruyucular(E260, E270)), malt ekstraktı(gluten), maya, tuz), Ezine 
Peyniri (%29,4), Domates, Labne Peyniri, Lolorosso, Çarliston Biber, Kırmızı Közlenmiş 
Biber(Közlenmiş kırmızı biber, su, ayçiçek yağı, şeker, tuz, sirke, sarımsak, antioksidan(E300)), Ceviz, 
Yeşil Zeytin Ezmesi (koruyucu (E202), antioksidan (E300)). 
İz miktarda Balık, Kereviz, Hardal, Yer Fıstığı, Fındık, Antep Fıstığı, Soya, Yumurta, Kabuklular ve 
Sülfit içerebilir.      Net: 170 g  ℮  Menşe Ülke: Türkiye     Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza 
ediniz.  
Ankara'da satışta olan ürünün üreticisi: BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. Adres: 
Esenboğa havalimanı iç ve dış hatlar terminali 06670 Çubuk/Ankara  İşletme Kayıt No: TR-06-K-
000127
İzmir'de satışta olan ürünün üreticisi: BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. Adres: 
Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali 35410 Gaziemir/ İzmir  İşletme Kayıt No:  TR-35-K-
003098

Ürün Adı: Mozaik Pasta

Bileşenler: Bitter çikolata (kakao kitlesi, şeker, kakao yağı, emülgatör (soya 
lesitini), vanilya aroma vericisi), bisküvi(%27,7) (buğday unu, şeker, bitkisel yağ 
(palm), invert şeker (glikoz ve fruktoz şurubu), kabartıcılar (amonyum hidrojen 
karbonat, sodyum hidrojen karbonat, sodyum asit pirofosfat), peynir altı suyu 
tozu, tuz, aroma verici (vanillin), koruyucu (sodyum metabisülfit)), süt, şekersiz 
sıvı krem şanti (su, hidrojene edilmiş bitkisel yağlar, krema, süt yağı tozu, 
emülgatörler( E435, soya lesitini, E471), stabilizörler (E412,E410), renklendirici 
(E160a)), toz şeker, bitkisel margarin(bitkisel yağlar (palm, pamuk, ayçiçek), su, 
tuz, emülgatör (E472, ayçiçek lesitini), asitlik düzenleyici (E330 ) , koruyucu 
(E202), renklendirici (E160a)).    İz miktarda sert kabuklu meyveler ve yumurta 
içerebilir. Net: 135 g  ℮   Menşe Ülke: Türkiye     Muhafaza Şartları: 
Buzdolabında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Mozaik Kek

Ürün Adı: Very Berry Muffin (Yabanmersinli Muffin)

Ürün Adı: Belçika Çikolatalı Muffin

Ürün Adı: Profiterollü Pasta 

Bileşenler:Yarım Yağlı Süt, Bitkisel Yağ Esaslı Köpük Krema(%15) (yayıkaltı tozu, bitkisel yağ (tam hidrojenize palm yağı), krema (%6) (süt), bitkisel yağ (palm yağı), yayıkaltı tozu, emülgatörler (yağ 
asitlerinin mono- ve digliseritlerinin laktik asit esterleri, yağ asitlerinin poligliserol esterleri, polioksietilen sorbitan monostearat (polisorbat 60), yağ asitlerinin mono- ve digliseritleri, polioksietilen sorbitan 
monooleat (polisorbat 80), doğal aroma verici (süt), tuz, stabilizörler (keçiboynuzu gamı, karragenan, renklendirici (karoten)), Pasta Kreması Toz Karışımı (şeker, modifiye patates nişastası, süt tozu, kıvam 
arttırıcı (sodyum aljinat), aroma verici (krema), renklendirici (beta karoten)), Bitter Para Çikolata (kakao kitlesi,şeker, kakao yağı, emülgatör (ayçiçek lesitini), aroma verici (vanilya))(Kakao kuru maddesi en az 
%53'dür.) Granül Şekerleme (şeker, toz kakao, kakao kitlesi, kakao yağı, emülgatör (ayçiçek lesitini), doğal vanilya aroma vericisi, parlatıcılar (arap zamkı, şellak)), Pastörize Yumurta, Pandispanya Toz 
Karışımı (buğday unu, şeker, buğday nişastası, emülgatör (yağ asitlerinin mono ve digliseritleri, yağ asitlerinin poligliserol esterleri, polioksietilen sorbitan monooleat), kabartıcılar (sodyum bikarbonat, sodyum 
asit pirofosfat)) , Su, Un (buğday unu, antioksidan (askorbik asit)), ayçiçek yağı, Antep Fıstığı, Glikoz Şurubu. İz miktarda soya, badem, ceviz, fındık, sülfit ve yer fıstığı içerebilir.  Net: 170 g e  Menşe 
Ülke: Türkiye   Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz

Ürün Adı: Karabuğdaylı Poğaça
Bileşenler: Karabuğday Unu(%29), Beyaz Peynir, Yoğurt, Kaşar Peynir, Nohut, Pastörize Yumurta, Zeytinyağı, Kabartma Tozu[kabartıcılar(sodyum bikarbonat, disodyum difosfat), mısır nişastası], Pastörize 
Yumurta Sarısı, Su, Dereotu(%2), Tuz, Çörek Otu. İz miktarda soya, sert kabuklu meyveler, susam ve sülfit içerebilir.  Net: 90 g e  Menşe Ülke: Türkiye   Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza 
ediniz

Üretici Adı: Switz Gıda San. ve Tic. A.Ş.   Üretici Adres: Ferhatpaşa Mah. Anadolu Cad. No:87 Özel İş Yeri No:1 Ataşehir - İstanbul – Türkiye   İşletme Kayıt No: TR-34-K-009150

Ürün Adı: Patatesli&Peynirli Açma

Bileşenler:Buğday Unu(buğday unu, antioksidan(askorbik asit)), Patates(%19.7), Su, Bitkisel Margarin (bitkisel yağlar (değişen miktarlarda hurma, tam hidrojenize hurma, pamuk, kanola), su, emülgatörler 
(bitkisel mono ve digliseridler, lesitinler (soya, ayçiçek)), tuz, koruyucu (potasyum sorbat), asitlik düzenleyici (sitrik asit), tereyağı aroma vericisi, renklendirici (beta karoten)), Mozzarella Peyniri (%4,4), Kuru 
Soğan, Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Beyaz Peynir(%2,5), Beyaz Haşhaş, Yaş Maya, Pastörize Yumurta Sarısı, Tuz, Maydanoz, Sarımsak, Kırmızı Pul Biber, Kırmızı Toz Biber, Toz Karabiber. İz miktarda sert 
kabuklu meyveler, yer fıstığı, susam ve sülfit içerebilir.  Net: 125 g e  Menşe Ülke: Türkiye   Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz

Bileşenler: Buğday unu (gluten), bitkisel sıvı yağ (ayçiçek), şeker, yumurta, yabanmersini (%8,4), buğday nişastası (gluten), tam hidrojenize bitkisel yağ [bitkisel yağlar (palm, shea, pamuk, Hindistan cevizi, 
kolza, ayçiçek, keten tohumu), su, tuz, emülgatör (yağ asitlerinin mono ve digliseridleri), asitlik düzenleyici (sitrik asit), koruyucu (potasyum sorbat), renklendirici (beta karoten)], böğürtlen, ahududu, kabartıcılar 
(sodyum bikarbonat, sodyum asit pirofosfat), peyniraltı suyu tozu (süt), kıvam arttırıcılar (sodyum aljinat, kalsiyum sülfat, tetrasodyum pirofosfat, şeker), emülgatör (pirinç nişastası, yağ asitlerinin poligliserol 
esterleri, yağ asitlerinin mono ve digliseritleri, polisorbat 80), böğürtlen aroma vericisi, tuz.   İz miktarda soya, sert kabuklu meyve ve susam içerebilir. Net: 130 g  e  Menşe Ülke: Türkiye  Muhafaza 
Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz

Bileşenler: Buğday unu (gluten), şeker, su, bitkisel sıvı yağ (ayçiçek), yumurta, kakao tozu, süt tozu, 
peyniraltı suyu tozu (süt), kabartıcılar (sodyum bikarbonat, sodyum asit pirofosfat), prejelatinize 
patates nişastası, kıvam arttırıcılar (ksantan gam, sodyum aljinat, kalsiyum sülfat, tetrasodyum 
pirofosfat, şeker), emülgatör (pirinç nişastası, yağ asitlerinin poligliserol esterleri, yağ asitlerinin mono 
ve digliseritleri, polisorbat80), vanilya aroma vericisi, tuz. İz miktarda soya, sert kabuklu meyve, 
susam içerebilir. Net: 130 g e  Menşe Ülke: Türkiye   Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza 
ediniz.

Bileşenler: Şeker, buğday unu (gluten), su, bitkisel sıvı yağ (ayçiçek), Belçika Çikolatası (%7,3)(bitter 
(%3,1), sütlü (%2,6), beyaz (%1,6))[kakao kütlesi, şeker, kakao yağı, süt tozu, emülgatör (soya 
lesitini), aroma verici], kakao tozu, tam hidrojenize bitkisel yağ (palm, shea, pamuk, hindistan cevizi, 
kanola, ayçiçek, keten tohumu), yumurta tozu, süt tozu, kabartıcılar (sodyum asit pirofosfat, sodyum 
bikarbonat), kıvam arttırıcı (modifiye patates nişastası, ksanthan gam), kahve tozu, vanilya aroma 
vericisi, tuz.    İz miktarda sert kabuklu meyve ve susam içerebilir. Net: 130 g  e   Menşe Ülke: 
Türkiye  Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Ahududulu Cheesecake

Bileşenler: Peynir (%27)(pastörize inek sütü kreması, peynir kültürü, tuz) (süt), tam buğday unlu bisküvi [buğday unu (gluten), tam buğday unu (%23) (gluten),şeker, bitkisel yağ (hurma), glukoz şurubu, 
malt ekstraktı (gluten), yumurta, süttozu, kabartıcılar (E503, E500, E450), emülgatörler (soya lesitini, E 481),tuz, aroma vericiler], şeker, bisküvi [buğday unu (gluten), şeker, bitkisel yağ (palm), invert şeker 
şurubu, mısır nişastası, kabartıcılar (E503, E450, E500), süttozu, peyniraltı suyu tozu (süt), emülgatör (soya lesitini), tuz, vanilya aroma vericisi], sıvı krema [ su, krema (%15)(süt), tam hidrojenize bitkisel yağ 
(palm), bitkisel yağ (hindistan cevizi), yayıkaltı suyu tozu (süt), kısmi hidrojenize bitkisel yağ (palm), emülgatörler (E435, ayçiçek lesitini, E471), stabilizörler (E412,E410), renklendirici (E160a)], yumurta, 
ahududu (%4), tam hidrojenize bitkisel yağ [bitkisel yağ karışımı (palm, shea, pamuk, hindistan cevizi, kolza, ayçiçek, keten), su, tuz, emülgatör (E471), asitlik düzenleyici (E330), koruyucu (E202), renklendirici 
(E160a)], beyaz çikolata [şeker, kakao yağı, süttozu, emülgatör (ayçiçek lesitini), doğal vanilya aroma vericisi], maltitol, süttozu, glikoz şurubu, süt, bitkisel sıvı yağ (ayçiçek), buğday nişastası (gluten), limon 
suyu, sığır jelatini, su, kıvam arttırıcı (guar gam), doğal aroma vericisi (vanilya, böğürtlen). İz miktarda sert kabuklu meyve ve susam içerebilir. Net: 150 g  e  Menşe Ülke: Türkiye  Muhafaza Şartları: 
Buzdolabında muhafaza ediniz

Ürün Adı:  Belçika Çikolatalı Muffin(Yeni)

Bileşenler: Şeker, buğday unu (gluten), su, bitkisel sıvı yağ (ayçiçek yağı), kakao tozu, sütlü çikolata (%2,6)[şeker, kakao yağı, peyniraltı suyu tozu (süt), kakao kitlesi, süt tozu, süt yağı, emülgatör (ayçiçek 
lesitini),parlatıcı (gam arabik).Kakao kuru maddesi min.%29], tam hidrojenize bitkisel yağ [bitkisel yağ karışımı (palm yağı, shea yağı, pamuk yağı, hindistan cevizi yağı, kolza yağı, ayçiçek yağı, keten yağı), su, 
tuz, emülgatör (yağ asitlerinin mono ve digliseridleri), asitlik düzenleyici (sitrik asit), koruyucu (potasyum sorbat), renklendirici (beta karoten)], yumurta, bitter çikolata (%2)[şeker, kakao kitlesi, kakao yağı, 
dekstroz, kakao tozu, emülgatör (ayçiçek lesitini),parlatıcı (gam arabik).Kakao kuru maddesi min.%41], bitter belçika çikolatası (%2)[kakao kitlesi, şeker, emülgatör (soya lesitini), doğal vanilya aroma vericisi. 
Kakao kuru maddesi min.%47,8],süt tozu, kabartıcılar (sodyum bikarbonat, sodyum asit pirofosfat), beyaz çikolata (%0,6)[şeker, kakao yağı, süt tozu, emülgatör (ayçiçek lesitini),aroma verici (vanilya)], kıvam 
arttırıcılar (prejelatinize patates nişastası, ksantan gam), vanilya aroma vericisi, tuz.  Eser miktarda sert kabuklu meyve, susam, yer fıstığı, kükürt dioksit ve sülfit içerebilir. Net: 130 g  e  Menşe Ülke: 
Türkiye  Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz
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Ürün Adı:  Çikolatalı Kruvasan(Yeni)

Bileşenler: BUĞDAY UNU(%38,6), bitkisel margarin[hidrojenize bitkisel yağlar (palm yağı, pamuk yağı), emülgatörler (yağ asitlerinin mono ve di gliseridleri, ayçiçek lesitini), su, tuz, asitlik düzenleyici (sitrik 
asit), koruyucu (potasyum sorbat), renklendirici (beta karoten)], su, bitter çikolata(%12)[şeker, kakao kitlesi, kakao tozu, kakao yağı, emülgatör(SOYA LESİTİNİ), aroma verici(vanilin)], YUMURTA, TEREYAĞI, 
maya, şeker, tuz. Bitter çikolata minimum %35 kakao kuru maddesi içerir. İz miktarda yer fıstığı, sert kabuklu meyveler, susam, kükürt dioksit ve sülfitler içerebilir. Net: 70 g e   Menşe Ülke: Türkiye   
Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Ürün Adı:  Peynirli Kruvasan

Bileşenler:BUĞDAY UNU, KAŞAR PEYNİRİ(%18,5), bitkisel margarin[bitkisel yağlar (hurma, hidrojenize hurma, pamuk, soya), su, tuz, emülgatörler (mono ve digliserid ve ayçiçek lestini), asitlik düzenleyici 
(Sitrik Asit), koruyucu (Potasyum Sorbat), renklendirici (betakaroten)], su, YUMURTA, TEREYAĞI, maya, şeker, tuz, eski KAŞAR PEYNİRİ(%1,6). İz miktarda sert kabuklu meyveler, soya ürünü ve susam 
içerebilir.  Net: 105 g e   Menşe Ülke: Türkiye   Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Bileşenler:Şeker,buğday unu (gluten), bitkisel sıvı yağ (ayçiçek), portakal aromalı dolgu kreması [şeker, su,glikoz şurubu, kıvam arttırıcı (pektin), jelleştirici (modifiye mısır nişastası), koruyucu (potasyum 
sorbat), renklendirici (tartrazin*, titanyum dioksit), aroma verici (portakal)], yumurta, su, sade soğuk jel [glikoz şurubu, şeker, su, stabilizör (agar, polifosfat, pektin, sodyum sitrat, keçiboynuzu gamı, dekstroz), 
koruyucu (potasyum sorbat), asitlik düzenleyici (sitrik asit)], kakao tozu, buğday nişastası (gluten), çikolata [kakao kitlesi, şeker, emülgatör (soya lesitini), doğal vanilya aroma vericisi.Kakao kuru maddesi 
min.%47,8], kabartıcılar (sodyum asit pirofosfat, sodyum bikarbonat), süt tozu, peyniraltı suyu tozu (süt),portakal suyu (%0,2), kıvam arttırıcılar (sodyum aljinat, kalsiyum sülfat, tetrasodyum pirofosfat, ksantan 
gam), emülgatörler (pirinç nişastası, yağ asitlerinin poligliserol esterleri, yağ asitlerinin mono ve digliseritleri, polisorbat 80), modifiye nişasta, doğal vanilya aroma vericisi, tuz, zencefil. Tartrazin* çocukların 
aktivite ve dikkatleri üzerine olumsuz etkileri bulunabilir. İz miktarda sert kabuklu meyve ve susam içerebilir. Net: 130 g  e Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz 

Ürün Adı: Hurmalı Fit Brownie

Bileşenler: Hurma püresi (%48), keçiboynuzu unu, yumurta, bitkisel sıvı yağ karışımı (hindistan cevizi yağı, zeytinyağı), ceviz, kakao tozu, kabartıcılar (sodyum bikarbonat, sodyum asit pirofosfat), doğal 
vanilya aroma vericisi. İz miktarda süt, gluten, susam ve soya içerebilir. Net: 100 g  e  Menşe Ülke: Türkiye  Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz

İthalatçı Adı: Rich Products Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti   İthalatçı Adres: Konaklı Sk. No:30/A D:5 Florya - İstanbul   Üretici Adı: Rich Products Limited    Üretici Adres: 5-7 Solent Gate Speedfields Park Fareham Hampshire Po14 UK 

Bileşenler: Zenginleştirilmiş buğday unu (kalsiyum, demir, niasin, tiamin içerir), şeker, bitter çikolata parçaları (%14) (şeker, kakao yağı, kakao kitlesi, emülgatör (soya lesitini), doğal vanilya aroma 
vericisi)(kakao kuru maddesi min %35) , tereyağ, sütlü çikolata parçaları (%10) (şeker, yağlı süt tozu, kakao yağı, kakao kitlesi, emülgatör (soya lesitini), doğal vanilya aroma vericisi) (kakao kuru maddesi 
min %25) , beyaz çikolata parçaları (%10) (şeker, yağlı süt tozu, kakao yağı, emülgatör (soya lesitini), doğal vanilya aroma vericisi), pastörize bütün yumurta, kakao tozu, buğday lifi, kurutulmuş laktoz, 
kabartıcılar (sodyum bikarbonat, disodyum difosfat, kalsiyum dihidrojen difosfat, monokalsiyum fosfat), peynir altı suyu tozu, tuz, kolza tohumu yağı, doğal vanilya aroma vericisi.  İz miktarda sert kabuklu 
meyveler içerebilir.                  Net: 79 g e   Menşe Ülke: İngiltere   Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Limonlu Kek

Bileşenler:Buğday unu (gluten),şeker,bitkisel sıvı yağ (ayçiçek),yumurta,su,buğday nişastası (gluten),bitkisel yağ (palm yağı ve fraksiyonları),limon kabuğu (%3),kabartıcılar (sodyum asit pirofosfat,sodyum 
bikarbonat), peyniraltı suyu tozu (süt),kıvam arttırıcılar (sodyum aljinat, kalsiyum sülfat, tetrasodyum pirofosfat),emülgatör (pirinç nişastası,yağ asitlerinin poligliserol esterleri,yağ asitlerinin mono ve 
digliseritleri,polisorbat 80, soya lesitini),doğal aroma vericiler (limon, vanilya), limon suyu (%0,1),tuz.İz miktarda sert kabuklu meyve ve susam içerebilir. Net: 140 g  e Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza 
Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz

Ürün Adı: Dopdolu Cookie (Kuru Meyveli Yulaflı Kurabiye)

Bileşenler: Yulaf ezmesi (%23)(gluten),siyez unu (gluten),hurma püresi,yogurt (süt),bitkisel sıvı yağ (ayçiçek),yabanmersini (%7),kayısı(%7),üzüm (%7),yumurta, badem,tarçın,kabartıcılar (sodyum asit 
pirofosfat, sodyum bikarbonat), doğal vanilya aroma vericisi. İz miktarda soya ve susam içerebilir. Net: 70 g  e Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz

Ürün Adı:  Triple Chocolate Cookie

Ürün Adı: Zeytinli Açma

Bileşenler: Buğday unu (gluten), sade zeytin ezmesi (%19)[siyah zeytin püresi (%99), emülgatör (ayçiçek lesitini), asitlik düzenleyici (laktik asit), koruyucu (potasyum sorbat)], tam hidrojenize bitkisel yağ [ 
bitkisel yağ karışımı (palm, shea, pamuk, hindistan cevizi, kolza, ayçiçek, keten), su,tuz, emülgatör (yağ asitlerinin mono ve digliseritleri), asitlik düzenleyici (sitrik asit), koruyucu (potasyum sorbat), renklendirici 
(beta karoten)], bitkisel sıvı yağ (ayçiçek), şeker, su, mayalı poğaça harcı [şeker, instant maya (%28,5), buğday unu (gluten), mahlep], yumurta sarısı, çörek otu, tuz.İz miktarda sert kabuklu meyve, soya 
ürünü, süt ürünü ve susam içerebilir. Net: 63 g  e Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz

Ürün Adı: Tahıllı Peynirli Poğaça

Bileşenler: Buğday unu(%23.2),bitkisel yağlar[(palm,karita,pamuk,hindistan cevizi,kolza tohumu,ayçiçeği,keten tohumu),su,tuz, emülgatör(mono ve digliserid),asitlik düzenleyici (sitrik asit),koruyucu (potasyum 
sorbat),renklendirici (beta karoten)],su,tahıl karışımı (%10,7)[Buğday unu,çavdar unu,buğday kepeği, ayçekirdek içi,susam,buğday gluteni, haşhaş,malt unu,tuz,soya kırması, keten tohumu,şeker,asitliği 
düzenleyici(E 330),antioksidan(E 300), enzim],ayçekirdeği içi (%7.1),lor peyniri(%7.1)[pastörize peyniraltı suyu,tuz,asitlik düzenleyici (E 500 (ii))],beyaz peynir(%6,3)[pastörize inek sütü, stabilizör(kalsiyum 
klorür), peynir kültürü, peynir mayası, keten tohumu(%3,6), susam(%3,6),yumurta, maya, ceviz, şeker, maydanoz, emülgatör(E 472e), antioksidan (E 300), tuz.İz miktarda yer fıstığı ve sert kabuklu 
meyveler içerebilir.Net: 90 g ℮ Menşe Ülke: Türkiye    Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz. 

Üretici Adı: Divan Turizm Ticaret A.Ş.  Üretici Adres: Taşdelen mah. Sırrı Çelik Bulvarı No:4/3 B blok Çekmeköy - İstanbul     İşletme Kayıt No: TR-34-K-102323

Ürün Adı:Misto Cookie

Bileşenler: Buğday unu, bitter çikolata (%18,2) (Kakao kitlesi, şeker, kakao yağı, emülgatör(ayçiçek lesitini), doğal vanilya aroma vericisi), esmer şeker, şeker, kavrulmuş fındık, yumurta, bitkisel yağlar 
[(palm, karita, pamuk, hindistan cevizi, kolza tohumu, ayçiçeği, keten tohumu), su, tuz, emülgatör (mono ve digliserid) , asitlik düzenleyici (sitrik asit), koruyucu (potasyum sorbat), renklendirici (beta karoten)],  
tereyağı, içme suyu, kabartma tozu, vanilin, tuz. İz miktarda yer fıstığı, susam ve  kükürt dioksit içerebilir. Net: 90 g ℮Menşe Ülke: Türkiye   Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Elmalı Kek

Ürün Adı: Starbucks Brownie
Bileşenler: Tereyağı, bitter çikolata (%24,5)(Kakao kitlesi, şeker, kakao tozu, kakao yağı, süt yağı, emülgatör (soya lesitini, poligliserol polirisinolat), doğal vanilya aroma vericisi), şeker, yumurta, buğday 
unu. İz miktarda sert kabuklu meyveler, yer fıstığı, kükürt dioksit ve susam içerebilir.  Net: 160 g ℮ Menşe Ülke: Türkiye    Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Portakallı Muffin

Ürün Adı: Ahududulu Cheesecake(Yeni)

Bileşenler: Peynir (%27)(pastörize inek sütü kreması, peynir kültürü, tuz) (süt), şeker, tam buğday unlu bisküvi [buğday unu (gluten), tam buğday unu (%23) (gluten),şeker, bitkisel yağ karışımı (hurma 
yağı, ayçiçek yağı, kanola yağı), glukoz-fruktoz şurubu, malt ekstraktı (gluten), yumurta, kepek (gluten), peyniraltı suyu tozu (süt), süttozu, kabartıcılar (E503, E500, E450), emülgatörler (soya lesitini, E 
481),tuz, aroma vericiler, renklendirici (karamel)], bisküvi [buğday unu (gluten), şeker, bitkisel yağ (palm yağı), invert şeker şurubu, mısır nişastası, kabartıcılar (E503, E450, E500), süttozu, peyniraltı suyu 
tozu (süt), emülgatör (soya lesitini), tuz, vanilya aroma vericisi, koruyucu (sodyum metabisülfit)], sıvı krema [su, bitkisel yağ (%35)(tam hidrojenize bitkisel yağ (palm yağı),bitkisel yağ (hindistan cevizi yağı), 
kısmi hidrojenize bitkisel yağ (palm yağı)),yayıkaltı suyu tozu (süt), emülgatörler (polisorbat 60,ayçiçek lesitini, yağ asitlerinin mono ve digliseritleri), stabilizör (guar gam, keçiboynuzu gamı), renklendirici 
(karoten)], yumurta, ahududu (%4), tam hidrojenize bitkisel yağ [bitkisel yağ karışımı (palm yağı, shea yağı, pamuk yağı, hindistan cevizi yağı, kolza yağı, ayçiçek yağı, keten yağı), su, tuz, emülgatör (E471), 
asitlik düzenleyici (E330), koruyucu (E202), renklendirici (E160a)], beyaz çikolata [şeker, süttozu, kakao yağı, emülgatör (ayçiçek lesitini), doğal vanilya aroma vericisi], süttozu, glikoz şurubu, süt, bitkisel sıvı 
yağ (ayçiçek yağı), buğday nişastası (gluten), limon suyu, sığır jelatini, su, kıvam arttırıcı (guar gam), doğal aroma vericisi (vanilya, böğürtlen). Eser miktarda sert kabuklu meyve, susam , yer fıstığı ve 
kükürt dioksit içerebilir. Net: 150 g  e  Menşe Ülke: Türkiye  Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz

Üretici Adı: Heg Gıda ve Unlu Mam. San. İhr. İth. Paz ve Dah. Tic. Ltd.Şti           Üretici Adres: Aykosan K.S.S.Y.K 2. Kısım 15. Ada B Blok Başakşehir / İstanbul                 İşletme Kayıt No: TR-34-K-003620

Bileşenler: Ekşi mayalı, kuru domatesli & zeytinli ekmek (buğday unu, su, ekşi maya (buğday unu, çavdar unu, su, starter 
kültür), dilim siyah zeytin (oksidasyonla karartılmış dilimli sofralık siyah zeytin, su, tuz, sertleştirici (kalsiyum klorür), asitlik 
düzenleyici (laktik asit), renk stabilizörü (ferrolaktat)), kurutulmuş domates (kuru domates, yağ, tuz, asitlik düzenleyici (sitrik asit, 
laktik asit, askorbik asit), koruyucu (potasyum sorbat)), yaş maya, zeytinyağı, tuz, kekik), mozzarella peyniri (%30) (pastörize inek 
sütü, starter kültür, peynir mayası), zeytin ezmeli kuru domates karışımı (kurutulmuş domates (kuru domates, ayçiçek yağı, tuz, 
asitlik düzenleyici (sitrik asit, laktik asit, askorbik asit), koruyucu (potasyum sorbat)), zeytin ezmesi (zeytin ezmesi, tuz, zeytinyağı, 
koruyucu (potasyum sorbat)), maydanoz, pesto sos (fesleğen, Ayçiçek yağı, kaju fıstığı, laktoz, peynir(sert peynir, süt, tuz, 
peynir mayası, parmesan peyniri), tuz, sarımsak, asitlik düzenleyici (E270), doğal umami aroma verici), ayçiçek yağı), tereyağ 
pesto sos (tereyağı (pastörize inek sütü kreması, tereyağ kültürü), ayçiçek yağı, pesto sos (fesleğen, ayçiçek yağı, kaju fıstığı, 
laktoz, peynir(sert peynir, süt, tuz, peynir mayası, parmesan peyniri) tuz, sarımsak, asitlik düzenleyici (E270), doğal umami 
aroma verici)). İz miktarda susam, yumurta, ceviz, fındık, soya ürünü, hardal, balık ürünü, kereviz içerebilir.  Net: 140g e           
Menşe Ülke: Türkiye  Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.

Bileşenler: Haşhaşlı bagel ekmek (buğday unu, su, ekşi maya (buğday unu, çavdar unu, su, starter kültür), mavi haşhaş tohumu (%10), yaş maya, tuz, zeytin yağı), beyaz peynir ezmesi  (%22,9) 
(pastörize inek sütü, peynir mayası, peynir kültürü, tuz), kaşar peyniri (%21,3) (pastörize inek sütü, tuz, peynir kültürü, peynir mayası, stabilizör (kalsiyum klorür)), cheddarlı eritme peyniri (%10,6) 
(cheddar peyniri (%51), su, tereyağı, süt proteini, emülgatör (E 331, E 339), peynir altı suyu tozu, yağsız süt tozu, aroma verici, tuz, asitlik düzenleyici (E 270), renklendirici (E 160a, E 160c), koruyucu (E 
200), toplaklanmayı önleyici (laktik asit)). İz miktarda ceviz, fındık, susam, yumurta, soya ürünü, kaju ürünü, hardal, kereviz ve balık içerebilir. Net: 135 g ℮     Menşe ülke: Türkiye   Muhafaza Şartları: 
Buzdolabında muhafaza ediniz.

Ürün Adı:  Mozzarella Sandviç- Donuk Ürün Adı: Mozzarella Sandviç-Taze

Bileşenler: Ekşi mayalı, kuru domatesli & zeytinli ekmek (buğday unu, su, 
ekşi maya (buğday unu, çavdar unu, su, starter kültür), dilim siyah zeytin 
(oksidasyonla karartılmış dilimli sofralık siyah zeytin, su, tuz, sertleştirici 
(kalsiyum klorür), asitlik düzenleyici (laktik asit), renk stabilizörü (ferrolaktat)), 
kurutulmuş domates (kuru domates, ayçiçek yağı, tuz, asitlik düzenleyici 
(sitrik asit, laktik asit, askorbik asit), koruyucu (potasyum sorbat)), yaş maya, 
zeytinyağı, tuz, kekik), mozzarella peyniri (%28) (pastörize inek sütü, starter 
kültür, peynir mayası), domates, tereyağ sos (tereyağı (pastörize inek sütü 
kreması, tereyağ kültürü), ayçiçek yağı), taze fesleğen. İz miktarda sert 
kabuklu meyve, soya ürünü, hardal, balık ürünü, kereviz, susam ve 
yumurta içerebilir.    Net: 150g e           Menşe Ülke: Türkiye   Muhafaza 
Şartları: Buzdolobında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Haşhaşlı-3 Peynirli 

Ürün Adı:  Tuzlu Kurabiye(Fit Çörek)

Bileşenler: YUMURTA, BEYAZ PEYNİR, YOĞURT, TAM BUĞDAY UNU(%15,23), YULAF EZMESİ, TEREYAĞI, keten tohumu, haşhaş, hamur kabartma tozu [(mısır nişastası, asitlik düzenleyici(sodyum 
bikarbonat(E500ii)), kıvam arttırıcı(di sodyum di fosfat(E450i)], çörek otu, tuz(%1). İz miktarda Yer fıstığı, susam , soya ürünü, sert kabuklu meyveler, kükürt dioksit ve sülfitler içerebilir.  Net: 70 g e   
Menşe Ülke: Türkiye   Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Çikolatalı kruvasan

Bileşenler:BUĞDAY UNU, tereyağı (%21) (SÜT), su, çikolata (%9) (şeker, kakao kitlesi, kakao yağı, emülgatör (SOYA LESİTİNİ), doğal vanilya aroması), yaş maya, şeker, YUMURTA, tuz, BUĞDAY 
GLUTENİ, un işlem maddeleri (alfa-amilaz, hemiselüloz, E 300). Toplam kakao kuru maddesi min %50'dir. Net: 65 g ℮ Menşe Ülke: Fransa Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Bileşenler: Tam buğday unu (gluten), hurma püresi, yumurta, süt, kuru üzüm, elma (%8), ceviz (%4), kabartıcılar (sodyum asit pirofosfat, sodyum bikarbonat), doğal vanilya aroma vericisi.İz miktarda soya 
ürünü ve susam içerebilir. Net: 110 g  e Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz

Ürün Adı:  Balkan Çöreği

Bileşenler: BUĞDAY unu(%31), su, biber sosu(%15)[Kırmızı biber, soğan, domates pestosu, turşu (salatalık, tuz, asitlik düzenleyici (E260), baharat, kuru soğan, kuru sarımsak, koruyucu (E202), emülgatör 
(E435)], beyaz peynir(%14)(pastörize inek SÜTÜ, kültür, maya, tuz), bitkisel yağ[palm yağı, kanola yağı, ayçiçek yağı, emülgatör (E471), antioksidanlar (E306,E304), asitlik düzenleyici (E330), renklendirici 
(E160a), fermente BUĞDAY unu], ayçekirdeği, şeker, maya, YUMURTA, TEREYAĞI, SUSAM, BUĞDAY kepeği, tuz, BUĞDAY taneleri, kavrulmuş malt unu(ARPA), patates flake, kıvam arttırıcı (E1422), 
antioksidan(E300). İz miktarda yer fıstığı, sert kabuklu meyveler, soya ürünü, kükürt dioksit ve sülfitler içerebilir. Net: 80 g e   Menşe Ülke: Türkiye   Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza 
ediniz.
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Üretici Adı: Alisya Pastacılık ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti Üretici Adres: Orta Mah. Kınalı Kar Sok. No:12 Orhanlı Tuzla/ İstanbul İşletme Kayıt No:TR-34-K-011067

Ürün Adı: Tiramisu

Bileşenler: Filtre edilmiş kahve (%24) [su, kahve], kedidili bisküvi (%22,5) [buğday unu(gluten), şeker, yumurta, kabartıcılar(amonyum hidrojen karbonat, sodyum hidrojen karbonat), glikoz şurubu, doğal 
aroma verici(vanilya)], süt içermeyen bitkisel şanti[su, kısmi hidrojenize palm çekirdeği yağı(soya lesitini içerir), yüksek fruktoz mısır şurubu, emülgatörler(polisorbat 60, yağ asitlerinin poligliserol esterleri, 
sodyum stearoil laktilat, soya lesitini), kıvam arttırıcılar(hidroksipropil metil selüloz, ksantam gam), tuz, nemlendirici(disodyum fosfat), asitlik düzenleyiciler(sodyum sitrat), aroma verici(vanilya, krema), doğal 
aroma verici(biberiye), renklendiriciler(turmerik ve anotto ekstratı)], labne peyniri(süt), su, tiramisu kreması için toz karışım[seker, nişasta(gluten), süt tozu(süt), glikoz şurubu, tereyağ(süt), emülgatörler(mono 
ve digliseritlerin yağ esterleri) , bitkisel yağ(palm), kıvam arttırıcılar(sodyum aljinat), stabilizörler(tetra sodyum pirofosfat, trisodyum fosfat, kalsiyum sülfat), tuz, renklendiriciler(amonyum sülfit karamel, beta 
karoten), aroma verici(tiramisu)], kakao, yenilebilir sığır jelatini. Eser miktarda yer fıstığı, fındık, badem, ceviz, antep fıstığı içerebilir. Net: 120 g ℮    Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Buzdolabında 
muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Limonlu Cheesecake

Ürün Adı:  Ton Balıklı Panini Sandviç 

Bileşenler: Panini Ekmek (%50)[(Tam buğday unu(%70), durum buğday 
unu(%30), su, kuru domates, tuz, maya, glüten,kalsiyum propiyonat 
(E282)],Sandviç içi : Ton balığı(30%)( Ton balığı, ayçiçekyağı, tuz.),Labne( 
Pastörize inek sütü, krema, kültür,tuz),marul,salatalık turşusu,sirke, sitrik 
asit(E330), tuz), hardal [su, sarı hardal tohumu, sirke, tuz, antoksidan 
(E200),askorbik asit(E300)]limon suyu,dereotu.  Net:200 g ℮    Menşe Ülke: Türkiye 
Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.

Ürün Adı:  Peynirli Mücver Sandviç

Bileşenler: Ekmek (%37): Tam buğday unu (%70), durum buğday unu (%30), su, malt unu, maya, tuz, çekirdek, keten 
tohumu, yulaf, susam, gluten, koruyucu(kalsiyum propiyonat(E282)).
Sandviç içi: Mücver (%34)(Kabak, soğan, ayçiçek yağı, tuz, buğday unu, yumurta, peynir, yoğurt, zeytinyağı, maydanoz, 
kabartma tozu, tuz, baharat), beyaz peynir (%10)(pastörize inek sütü, peynir mayası, peynir kültürü, tuz.), humus(nohut, 
su, zeytinyağı, tahin, ayçiçek yağı, limon suyu, tuz, sarımsak tozu, sirke, baharat karışımı(kırmızı tozbiber, karabiber).), 
domates, marul. Net:200 g ℮ Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.

Bileşenler: Krem Peynir (%26,8), bisküvi (buğday unu, tam buğday unu, bitkisel yağ (palm, soya, ayçiçek, pamuk), şeker, kabartıcılar (amonyun hidrojen karbonat, sodyum hidrojen karbonat, sodyum asit 
pirofosfat), fruktoz şurubu, yumurta, malt ekstrakt, süt tozu, tuz, aroma vericiler, emülgatörler (soya lesitini, sodyum stearol-2-laktilat), renklendirici(karamel)), labne peynir, toz şeker, limon dolgu (%10,48) 
(su, şeker, glikoz şurubu, invert şeker, modifiye mısır nişastası, limon, asitlik düzenleyici (sitrik asit, trisodyumsitrat),aspir çiçeği, renklendirici (beta karoten), aroma verici (limon), tuz, koruyucu (potasyum 
sorbat)), pastörize yumurta, tereyağ, sade soğuk jöle (glikoz şurubu, su, şeker, kıvam arttırıcı (E 440), asitlik düzenleyici (sitrik asit), koruyucu (potasyum sorbat)), beyaz çikolata ( şeker, kakao yağı, tam 
yağlı süt tozu, emülgatör (soya lesitini), aroma verici(vanilya)), süt, mısır nişastası, toz krema (şeker, nişasta, peynir altı suyu tozu, bitkisel yağ (palm), glikoz şurubu, jelleştirici (E 516, E 450), hidrojenize 
bitkisel yağ (palm, hindistan cevizi), kıvam arttırıcı (E 401), dekstroz, süt proteini, yumurta akı tozu, tuz, emülgatör (E 472 a), aroma vericiler, renklendirici (E 160a)), krema (pastörize süt kreması, 
emülgatör (yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin laktik asit esterleri, yağ asitlerinin mono ve digliseritleri), şeker(%0,1), kıvam arttırıcı (sodyum aljinat)), limon sos (su, asitlik düzenleyici (E 330), limon aroma 
vericisi, kıvam arttırıcı (E 412), koruyucu (E 202, E 211)). İz miktarda antep fıstığı, ceviz, badem, yer fıstığı ve fındık içerebilir.     Net: 210 g e   Menşe Ülke: Türkiye  Muhafaza Şartları: Buzdolabında 
muhafaza ediniz.

Üretici Adı: İkbal Şekerleme Gıda San. Tic. A.Ş. Üretici Adres: Organize Sanayi Bölg. 2.Cd. 11.Sk. No:2 Afyonkarahisar                İşletme Kayıt No: TR-03-K-003200

Ürün Adı: Belçika Çikolatalı Pasta

Bileşenler: Bitter çikolata (Belçika Çikolatası)(%21) [Kakao kitlesi,şeker,kakao yağı,kakao tozu,emülgatör(soya lesitini E322),aroma verici(vanilin),Kakao kuru maddesi (min. %56) ], Süt, Toz şeker, UHT 
Krema [Pastörize süt Kreması, emülgatörler (yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin laktik asit esterleri E472b, yağ asitlerinin mono ve digliseritleri E471),kıvam arttırıcı(sodyum aljinat E401)], Buğday unu, 
Pastörize yumurta,bitkisel yağ(ayçiçek),içme suyu, toz krem şanti[şeker,glikoz,süt proteini,nişasta,stabilizör(sorbitol),emülgatörler( yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin diasetil tartarik asit esterleri E472e, 
yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin asetik asit esterleri E472a, yağ asitlerinin mono ve digliseritleri E471), stabilizörler( potasyum fosfat E340 ,kalsiyum fosfat E 341 ),kıvam arttırıcılar ( karragenan 
E407,sodyum aljinat E401),asitlik düzenleyici( sitrik asit E330), aroma verici(süt kreması)],Kakaolu fındık kreması [şeker, bitkisel yağlar(ayçiçek, pamuk), kakao tozu, peyniraltı suyu tozu, fındık, 
emülgatör(soya lesitini E322 ), aroma vericiler ], toz kakao, susuz bitkisel yağ [ Bitkisel yağlar(değişen miktarlarda palm,ayçiçek ve keten tohumu),emülgatörler(yağ asitlerinin mono  ve digliseridleri E471)], 
tereyağ,sade soğuk jöle [Glikoz şurubu, su, şeker, kıvam arttırıcı ( pektin E440), asitlik düzenleyici ( sitrik asit E330), Koruyucu ( potasyum sorbat E202 )], nişasta,toz jelatin,glikoz şurubu,karbonat, kabartma 
tozu [Mısır nişastası, Kabartıcılar ( Sodyum bikarbonat  E500ii, Sodyum asit pirofosfat E450i) ],Damla çikolata [ şeker,bitkisel yağ  (ayçiçek),kakao tozu,emülgatör(soya lesitini E322),doğal aroma(vanilin)],Toz 
tarçın, doğal vanilya,tuz.  İz miktarda antep fıstığı, badem, yer fıstığı ve ceviz içerebilir. Net: 120 g e   Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.

Üretici Adı: Niyazi Önen Gıda San. A.Ş  Üretici Adres: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul   İşletme Kayıt No: TR-34-K-065382

Bileşenler: Şeker, mısır nişastası, antep fıstığı (%15), asitlik düzenleyici (sitrik asit), üzeri pudra şekeri ile kaplıdır.  Fındık, antep fıstığı, ceviz, badem ve susam kullanılan tesiste üretilmiştir.   Net: 15,4 g 
℮  (Bir porsiyonda servis edilen 2 adet lokumun net gramajıdır.)    Menşe Ülke: Türkiye     Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Çifte Kavrulmuş Antep Fıstıklı Pudra Şekeri Kaplı Lokum

Üretici Adı: Rella Gıda San.ve Tic. A.Ş.     Üretici Adres: Aydınlı Mah İAYOSB 8. Sokak No:1 Tuzla/İstanbul         İşletme Kayıt No:TR-34-K-171810

Bileşenler:Bitkisel krema (su, tam hidrojene palm çekirdeği yağı, şeker, SÜT proteini, stabilizör (E420ii, E463), emülgatör (E472e, SOYA LESİTİNİ, E 435), tuz, aroma, renklendirici (E 160a (i))), taze peynir 
(tam yağlı taze peynir (pastörize inek SÜTÜ KREMASI, peynir kültürü, tuz), tam yağlı taze peynir (pastörize inek SÜTÜ KREMASI, tuz, peynir kültürü)), beyaz çikolata (şeker, kakao yağı, tam yağlı SÜT TOZU, 
emülgatör (ayçiçek lesitini), aroma verici (vanilya)), inek SÜTÜ, FINDIK, su, pastörize BÜTÜN YUMURTA, organik BUĞDAY UNU, toz şeker, pastörize YUMURTA SARISI, bitter çikolata (kakao kitlesi, şeker, 
kakao yağı, emülgatör (ayçiçek lesitini), aroma verici (vanilya)), invert şeker şurubu, pasta katkı maddesi (su, emülgatörler (E 471, E 475), taşıyıcılar (E 1520, E 422), nem verici (E 420ii), stabilizör (E 470a)), 
mısır nişastası, espresso kahve (%0,6), kabartma tozu (mısır nişastası, kabartıcılar (E 500 (ii), disodyum difosfat)), kakao, süzme çiçek balı, kabartıcı (sodyum bikarbonat), kıvam arttırıcı (E 406), vanilya. İz 
miktarda susam, badem, antep fıstığı, ceviz ve sülfit içerebilir Net: 160g e Menşe Ülke: Türkiye   Muhafaza Şartları: Buzdolobında muhafaza ediniz.

Ürün Adı:  Kremalı Havuçlu Kek (Yeni)

Bileşenler:Tereyağlı peynirli krema (%26,1) (taze peynir (pastörize inek SÜTÜ KREMASI, peynir kültürü, tuz), tereyağı (pastörize inek SÜTÜ KREMASI ve tereyağı kültürü), pudra şekeri, su, havuç suyu 
(%0,8), pirinç, zerdeçal), havuç (%19,3), toz şeker, organik BUĞDAY UNU, pastörize BÜTÜN YUMURTA, ayçiçek yağı, CEVİZ, kabartma tozu (mısır nişastası, kabartıcılar (E 500(ii), disodyum difosfat)), 
kabartıcı (sodyum bikarbonat), tarçın, tuz. İz miktarda susam,fındık, badem, antep fıstığı, soya ürünü ve sülfit içerebilir Net: 160g e Menşe Ülke: Türkiye   Muhafaza Şartları: Buzdolobında muhafaza 
ediniz.

Ürün Adı: Brownie Cheesecake

Bileşenler: Krem Peynir (%23,77), toz şeker, pastörize bütün yumurta, labne peynir, bitter çikolata (kakao kitlesi, şeker, kakao yağı, kakao tozu, emülgatör (soya lesitini), aroma verici (vanilin), kakao kuru 
maddesi), tereyağı, buğday unu, krema (pastörize süt kreması, emülgatör (yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin laktik asit esterleri, yağ asitlerinin mono ve digliseritleri), şeker, kıvam arttırıcı (sodyum 
aljinat)), beyaz çikolata ( şeker, kakao yağı, tam yağlı süt tozu, emülgatör (soya lesitini), aroma verici (doğal vanilya)), süt, sade soğuk jöle (glikoz şurubu, su, şeker, kıvam arttırıcı (E 440), asitlik düzenleyici 
(sitrik asit), koruyucu ( potasyum sorbat), glikoz şurubu, mısır nişastası, toz krema (şeker, nişasta, peynir altı suyu tozu, bitkisel yağ (palm), glikoz şurubu, jelleştirici (E 516, E 450), hidrojenize bitkisel yağ 
(palm, hindistan cevizi), kıvam arttırıcı (E 401), dekstroz, süt proteini, yumurta akı tozu, tuz, emülgatör (E 472 a), aroma verici, renklendirici (E 160a)), limon suyu (su, asitlik düzenleyici (E 330), limon aroma 
vericisi, kıvam arttırıcı (E 412), koruyucu(E 202, E 211)), kabartma tozu, kakao, tuz, vanilya (glikoz şurubu, şeker, su, modifiye patates nişastası, kıvam arttırıcı (karagennan), vanilya taneleri, renklendirici (beta 
karoten, paprika, kinolin sarısı), aroma verici (vanilya), koruyucu (laktik asit, sodyum laktat, asetik asit)). İz miktarda antep fıstığı, ceviz, badem, yer fıstığı ve fındık içerebilir.  Net: 200 g e   Menşe Ülke: 
Türkiye  Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.

Ürün Adı:  Balkabaklı Cheesecake

Bileşenler: Tam yağlı taze peynir (%32,8) (pastörize inek SÜTÜ KREMASI, peynir kültürü, tuz), bal kabağı (%16,4), toz şeker, pastörize BÜTÜN YUMURTA, organik BUĞDAY UNU, tereyağı (pastörize İNEK 
SÜTÜ KREMASI, tereyağı kültürü), pudra şekeri, zeytinyağı, CEVİZ, inek SÜTÜ (pastörize tam yağlı SÜT, Uht yarım yağlı SÜT), organik TAM BUĞDAY UNU, mısır nişastası, su,  pastörize YUMURTA SARISI, 
toz BADEM, pasta jölesi (şeker,  su, glikoz şurubu, kıvam arttırıcı (E 440), asitlik düzenleyiciler (E 330, E 331), stabilizatör (E 509), koruyucu (E 202), doğal aroma verici (kayısı)), limon suyu, kıvam arttırıcı (E 
410, E 406), yağsız SÜT tozu, kabartma tozu (mısır nişastası, kabartıcılar (E 500 (ii), disodyum difosfat)), tuz, süzme çiçek balı, tarçın, kabartıcı (sodyum bikarbonat), vanilin, karanfil, vanilya. İz miktarda 
Antep fıstığı, fındık, soya ürünü, susam ve sülfit içerebilir. içerebilir Net: 186 g e Menşe Ülke: Türkiye   Muhafaza Şartları: Buzdolobında muhafaza ediniz.

Ürün Adı:  Triple Chocolate Cookie(Bitter, Beyaz ve Sütlü Çikolatalı Kurabiye)(Yeni)

Bileşenler: Buğday unu, sütlü çikolata(%13,89) [şeker, süt tozu, kakao yağı, kakao kitlesi, emülgatör(soya lesitini), vanilya] (Sütlü çikolata Kakao kuru maddesi en az %33,2 dir.), şeker, tereyağı, beyaz 
çikolata (%8,22) [şeker, kakao yağı, süt tozu, emülgatör(soya lesitini), vanilya], bitter çikolata (%6,85) [kakao kitlesi, şeker, emülgatör(soya lesitini), vanilya] (Bitter çikolata kakao kuru maddesi en az %49,7 
dir), Kurabiye toz karışımı [şeker, buğday unu, nişasta, kabartıcılar(E450,E500), peyniraltı suyu tozu, süt tozu, gluten, emülgatörler (E475, E471, E481), stabilizör (E416), taşıyıcı (E470a), tuz, aroma verici.], 
bitkisel margarin [bitkisel yağlar(değişen miktarlarda palm, pamuk, kanola,ayçiçek), su, tuz (en fazla %0,2), emülgatör (E471), koruyucu (E202), asitlik düzenleyici (E330)], yumurta, su, kabartma tozu 
[Kabartıcılar (E500ii, E450i), mısır nişastası], kakaolu fındık pralin [Şeker, Fındık (%10), Bitkisel yağ(Ayçiçek yağı), Kakao tozu (%12),süt tozu, Emülgatör (Soya lesitini)],kakao, aroma verici (vanilya). Eser 
miktarda yer fıstığı, badem, ceviz, antep fıstığı içerebilir. Net: 85 g ℮    Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Çikolatalı Yer Fıstıklı Pasta

Bileşenler:Yer Fıstığı ezmesi (%19,07)[ yer fıstığı (%70),şeker],UHT krema[ pastörize inek sütü kreması, şeker],Tereyağ, Toz şeker,Bitter Çikolata(%8,69) ( kakao kuru maddesi en az %47,5) [ şeker,kakao 
yağı,kakao kitlesi, bitkisel yağ (palm), emülgatör (ayçiçeği lesitini), emülgatör (poligliserol polirisinoleat (E476)],Yer fıstığı (%8,47),Buğday unu,Pudra şekeri [şeker,mısır nişastası (%3) ], Pastörize Bütün 
Yumurta, UHT Süt, Bitkisel sıvı yağ ( Ayçiçek ),Karamel sos[ Yağsız süt, şeker, glikoz şurubu, su, nem verici (sorbitol (E420ii)), konsantre tereyağı, modifiye nişasta (E1442), jelleştirici (pektin (E440)), asitlik 
düzenleyici (laktik asit (E270)), doğal karamel aroma vericisi, tuz, koruyucu (potasyum sorbat (E202)], Kakaolu fındık kreması[ şeker, bitkisel yağ(ayçiçek), kakao tozu (%12), fındık (%10), süt tozu, emülgatör ( 
soya lesitini (E322)],Toz kakao,Mısır Nişastası,Su, Esmer şeker (şeker %99,7 , şeker kamışı melası %0,3),Toz jelatin(sığır), Kabartma Tozu[kabartıcılar (sodyum  bikarbonat E500ii, disodyum difosfat (E450i), 
mısır nişastası],Karbonat(sodyum bikarbonat (E500ii),Tuz,Tarçın, Vanilyalı sos[Glikoz Şurubu, Şeker, Su, Aroma Verici, Modifiye Nişasta, Kıvam Arttırıcı (Karagennan (E407)), Vanilya (%0,6), Asitlik 
Düzenleyiciler (Sitrik Asit (E330), Trisodyum Sitrat (E331)), Aspir Çiçeği, Renklendiriciler (Antosiyanin (E163), Riboflavin (E101)), Tuz, Koruyucular (Laktik Asit (E270), Sodyum Laktat (E325), Asetik Asit 
(E260)), Sertleştirici (Potasyum Klorür (E508)].   İz miktarda antep fıstığı,ceviz ve badem içerebilir. Net: 160 g e   Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Kremalı Havuçlu Kek

Bileşenler: Sürülebilir Taze Peynir (%14,2) (Pastörize inek sütü, peynir kültürü, sofra tuzu), Buğday unu, Havuç (%11),Pastörize Bütün Yumurta,Toz şeker, Bitkisel yağ ( ayçiçek yağı), Tereyağı,Pudra 
şekeri, UHT Süt, Ceviz, Hindistan cevizi, Badem, Esmer şeker, Karbonat, Tarçın,Vanilyalı sos[Glikoz Şurubu, Şeker, Su, Aroma Verici, Modifiye Nişasta, Kıvam Arttırıcı (Karagennan (E407), Vanilya (%0,6), 
Asitlik Düzenleyiciler (Sitrik Asit (E330), Trisodyum Sitrat (E331), Aspir Çiçeği, Renklendiriciler (Antosiyanin (E163), Riboflavin (E101)), Tuz, Koruyucular (Laktik Asit (E270), Sodyum Laktat (E325), Asetik Asit 
(E260)), Sertleştirici (Potasyum Klorür (E508))], Tuz.İz miktarda antep fıstığı,yer fıstığı ve fındık içerebilir. Net: 171 g eMenşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Kahveli Pasta (Kare)
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Ürün Adı: Yumurtalı Açık Sandviç

Bileşenler:Susamlı ve çörekotlu tost ekmeği (organik buğday unu, su, ekşi maya (organik buğday unu, organik çavdar unu, su, starter kültür), ayçekirdek içi, keten tohumu, organik susam(%2,8), çıtır 
susam (%1,9), yaş maya, çörekotu (%0,8), üzüm pekmezi, tuz), omlet (%34,2) (pastörize bütün yumurta (%64), fırınlanmış patates (patates, zeytinyağı, tuz, kırmızı pul biber, karabiber, kekik), fırınlanmış 
soğan (soğan, zeytinyağı), taze fesleğen), meyane sos (su, meyane (BUĞDAY UNU, bitkisel yağ (palm), tuz), kaşar peyniri (süt, peynir mayası, peynir kültürü, tuz, koruyucu (E 202)), kurutulmuş domates 
(güneşte kurutulmuş domates, üzüm sirkesi, tuz, asitlik düzenleyici (E 330), koruyucu (E 202)). İz miktarda fındık, kaju fıstığı, ceviz, antep fıstığı, badem, hardal, balık ürünü, soya ürünü, sülfit ve kereviz 
içerebilir.  Net: 160g e Menşe Ülke: Türkiye   Muhafaza Şartları: Buzdolobında muhafaza ediniz.
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* Ürünlerimizin son tüketim tarihleri tabakların arkasında yer almaktadır, partnerlerimizden bilgi alabilirsiniz.

* Alerjen Uyarısı: Bileşenler listesinde kalın karakterler ile gösterilen girdiler, alerjendir. 

* Ürünlerin parti numarası, son tüketim tarihleridir.

* Ürünlerin muhafaza koşulları bileşenler listesinin sonundadır. 4

Ürün Adı:Füme Etli & Jambonlu Açma Sandviç 

Bileşenler: Tahıllı Açma(%52):Buğday unu, su, tuz, şeker, maya, bitkisel yağ (ayçiçek yağı), tereyağı, malt unu, yulaf ezmesi, buğday ezmesi, ayçekirdeği, susam, haşhaş, keten tohumu, yumurta, 
koruyucu(E282).Labne (pastörize inek sütü, krema kültürü, tuz), kaşar peyniri (%10)(pastörize inek sütü, peynir mayası,peynir kültürü, tuz), dana jambon (dana eti, su, baharat karışımı, tuz, patates nişastası, 
soya proteini, kıvam artırıcı (E407), stabilizör (E450,E452), antioksidan (E301), koruyucu (E250), tütsü aroması, renklendirici (E120)), füme et (%5)(dana nuar eti, tuz, baharat karışımı, stabilizör (E452) , 
antioksidan(E300), koruyucu madde(E250)), emmental peyniri (%4)(pastörize inek sütü, stabilizör (E509), peynir mayası, peynir kültürü, tuz, koruyucu (E202)), tulum peyniri (%4)(pastörize inek sütü, tuz, 
peynir mayası).  Net: 135 g ℮  Menşe Ülke: Türkiye     Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.

Gıda İşletmecisi: Shaya Kahve San. Ve Tic. A.Ş. Saray Mah. Siteyolu Sok No:5/4  Anel Plaza Zemin Kat Ümraniye/İstanbul
Bu ürün Milhans Gıda Ve Tarım Ürn San ve Tic A.Ş tarafından Shaya Kahve adına üretilmiştir.   İşletme Kayıt No: TR-41-K-000632

Ürün Adı:Karışık Kuruyemiş

Bileşenler: Hurma, süt proteini konsantresi, yer fıstığı(%17), peyniraltı suyu proteini konsantresi, kakao kitlesi(kakao yağı, kakao)(%10),inülin, hindistancevizi(%5), kakao tozu(%4). İz miktarda antep 
fıstığı,fındık ve badem içerebilir. Net: 32 g ℮  Menşe Ülke: Türkiye     Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Ürün Adı:Hindistan cevizli ve Kakaolu Meyve Barı
Bileşenler: Hurma, süt proteini konsantresi, peyniraltı suyu proteini konsantresi, kakao kitlesi(kakao yağı, kakao)(%6),inülin, kakao tozu(%3). İz miktarda antep fıstığı,fındık, yer fıstığı ve badem 
içerebilir. Net: 32 g ℮  Menşe Ülke: Türkiye     Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Gıda İşletmecisi: Shaya Kahve San. Ve Tic. A.Ş. Saray Mah. Siteyolu Sok No:5/4  Anel Plaza Zemin Kat Ümraniye/İstanbul
Bu ürün  Switz Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından Shaya Kahve adına üretilmiştir.   İşletme Kayıt No: TR-34-K-009150

Bileşenler: Çikolata %52 [kakao kitlesi, şeker, kakao yağı , emülgatör (ayçiçek lesitini ve soya lesitini), doğal vanilya aroma vericisi. Kakao kuru maddesi en az %50], glutensiz un karışımı (%20)[mısır 
nişastası, pirinç unu, şeker, kabartıcılar (sodyum bikarbonat, sodyum asit pirofosfat), kıvam arttırıcılar (pektin, ksantan gum)], şeker, kakao tozu, tereyağı (süt), yumurta, doğal vanilya aroma vericisi, tuz, 
kıvam arttırıcı (ksantan gam). İz miktarda sert kabuklu meyve,susam, yer fıstığı, kükürtdioksit ve sülfit içerebilir. Net: 50 g ℮  Menşe Ülke: Türkiye     Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza 
ediniz.

Bileşenler: Tatlandırıcı sorbitol (E420), parlatıcı: yağ asitlerinin magnezyum tuzu(E470b), doğal aroma verici (nane), tatlandırıcı aspartam (E951), bitkisel yağlar(Hindistan cevizi ve palm), tatlandırıcı asasülfam 
K.(E950).Fenilalanin kaynağı içerir. Net: 9 g ℮  Menşe Ülke: Almanya     Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Bite Size Cookie (Çikolatalı Parçalı Kurabiye)

    İthalatçı Adı: Shaya Kahve San. Ve Tic. A.Ş. Saray Mah. Siteyolu Sok No:5/4  Anel Plaza Zemin Kat 34768 Ümraniye/İstanbul
Ürün Adı: Karamelize Şurup(%50) Dolgulu Gofret(Caramel Waffle)

Bileşenler: %50 Karamelize Şurup(glikoz- fruktoz şurubu, konsantre tereyağı, şeker şurubu(şeker, su), şeker, soya unu, emülgatör(soya lesitini E322), vanilya), buğday unu, palm yağı, düşük erüsik asitli 
kolza yağı, tuz, destrin, emülgatör(yağ asitlerinin mono ve digliseritleri E471), kabartıcı (sodyum karbonat E500), tarçın, asit(sitrik asit E330).  Net: 78 g ℮  Menşe Ülke: Hollanda     Muhafaza Şartları: Oda 
koşullarında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Sütlü Çikolata(Starbucks Milk Chocolate Coin)
Bileşenler: Şeker, tam yağlı süt tozu, kakao kitlesi, kakao yağı, emülgatör(ayçiçek lesitini), doğal vanilya aroma vericisi. İz miktarda yerfıstığı, fındık ve fındık türevleri ve soya ürünleri içerebilir  Net: 23 g ℮  
Menşe Ülke: Hollanda     Muhafaza Şartları: Serin ve kuru yerde saklayınız.

Gıda İşletmecisi: Dimes Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Kemalpaşa/İzmir  İşletme Kayıt No: TR-35-K-014056
Ürün Adı: Portakal Suyu

Bileşenler: Buğday Unu (%27), Bitter Çikolata (%25) [Kakao Kitlesi, Şeker, Kakao Yağı, Emülgatör (Ayçiçek Lesitini), Aroma Verici (Vanilya)], Tereyağı, Esmer Toz Şeker, Beyaz Toz Şeker, Pastörize 
Yumurta, Vanilya Tozu, Tuz, Mineralli Su, Kabartma Tozu, Koruyucu (Kalsiyum Propiyonat). İz miktarda sert kabuklu meyve, yer fıstığı, susam ve kükürt dioksit içerebilir. Net: 150 g ℮  Menşe Ülke: 
Türkiye     Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Bileşenler: Yulaf ezmesi %45, fındık %24, bal, fındık ezmesi %9, elma püresi, dut pekmezi, keten tohumu, tarçın, zencefil. İz miktarda badem, kaju fıstığı, yer fıstığı ve ceviz içerebilir. Net: 40 g ℮  
Menşe Ülke: Türkiye     Muhafaza Şartları: Serin ve kuru yerde saklayınız.

İthalatçı Adı:Transmed Gıda San. Ve Dış. Tic. A.Ş Ayazağa Mah. Dereboyu Cad. No: 33 Sarıyer/İstanbul

Bileşenler: Tatlandırıcı sorbitol (E420), asit: sitrik asit(E330), doğal aroma verici (çilek), parlatıcı: yağ asitlerinin magnezyum tuzu(E470b), tatlandırıcı aspartam (E951), bitkisel yağlar(palm, hindistan cevizi), 
tatlandırıcı asasülfam K.(E950), tatlandırıcı sukraloz (E955). Fenilalanin kaynağı içerir.  Net: 9 g ℮  Menşe Ülke: Almanya     Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Bileşenler: Şeker, glikoz şurubu(gluten içerir), asitlik düzenleyici: sitrik asit(E330), doğal aroma vericiler (çilek, ahududu, kiraz, limon,portakal)  Net: 13 g ℮  Menşe Ülke: Fransa     Muhafaza Şartları: Oda 
koşullarında muhafaza ediniz.

Gıda İşletmecisi:  Patiswiss Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş.OSTİM OSB MahCevat Dündar Cad.No:153 Yenimahalle Ankara/Türkiye İşletme Kayıt No: TR-06-K-008767

Bileşenler: Bitter Belçika çikolatası(%87,5) [Kakao kitlesi, şeker, kakao yağı, emülgatör (soya lesitini), doğal aroma verici (vanilya)], kahve çekirdeği(%12,5). Kakao kuru maddesi en az %55’tir. İz miktarda 
yer fıstık, fındık, antep fıstığı, badem, ceviz, glüten ve süt ürünü içerebilir. Net: 60 g ℮  Menşe Ülke: İthal kakao kullanılarak Türkiye'de üretilmiştir. Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Ürün Adı:Sütlü Çikolatalı Kahve Draje

Bileşenler: Sütlü Belçika Çikolatası(%87,5) [Kakao kitlesi, şeker, kakao yağı, yağlı süt tozu (%22), emülgatör (soya lesitini), doğal aroma verici (vanilin)], kahve çekirdeği(%12,5). Kakao kuru maddesi en az 
%33’tir.İz miktarda yer fıstık, fındık, antep fıstığı, badem, ceviz, glüten içerebilir. Net: 60 g ℮  Menşe Ülke:  İthal kakao kullanılarak Türkiye'de üretilmiştir   Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza 
ediniz.

Gıda İşletmecisi: Shaya Kahve San. Ve Tic. A.Ş. Saray Mah. Siteyolu Sok No:5/4  Anel Plaza Zemin Kat Ümraniye/İstanbul
Bu Alisya Pastacılık ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Shaya Kahve adına üretilmiştir.   İşletme Kayıt No: TR-34-K-011067

Ürün Adı: Bite Size Browni(Çikolatalı Kek)

Bileşenler: Bitter Çikolata*(%24) [kakao kitlesi, şeker, kakao yağı, emülgatörler (ayçiçek lesitini, poligliserol polirisinolat),doğal aroma verici(vanilya)], tereyağ(SÜT), şeker, YUMURTA, buğday 
unu(GLUTEN)(%11), koruyucu(kalsiyum propiyonat). *Kakao kuru maddesi en az %52 dir. İz miktarda yer fıstığı, fındık, badem, ceviz, antep fıstığı, soya içerebilir. Net: 126 g ℮  Menşe Ülke: Türkiye     
Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Gıda İşletmecisi: Shaya Kahve San. Ve Tic. A.Ş. Saray Mah. Siteyolu Sok No:5/4  Anel Plaza Zemin Kat Ümraniye/İstanbul

Ürün Adı:Çiğ Badem 
Bileşenler: Çiğ Badem   .Eser miktarda antep fıstığı, ceviz,yer fıstığı, fındık, kaju fıstığı, gluten, sülfit ve türevleri, kereviz, susam, kükürt dioksit, süt ve ürünleri ile soya ve ürünleri içerebilir.  Net: 
50 g ℮  Menşe Ülke: İthal hammadde kullanılarak Türkiye'de paketlenmiştir.  Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Bileşenler: Çiğ Badem, İç Antep Fıstığı, Ceviz, Cranberry(Turna Yemişi)[ayçiçek yağı, şeker], Kuru Üzüm(pamuk yağı). Eser miktarda yer fıstığı, fındık, kaju fıstığı, gluten, sülfit ve türevleri, kereviz, 
susam, kükürtdioksit, süt ve ürünleri ile soya ve ürünleri içerebilir.  Net: 50 g ℮  Menşe Ülke: Türkiye'de paketlenmiştir. (Ana bileşenlerin bazılarının menşe ülkesi farklıdır.)     Muhafaza Şartları: Oda 
koşullarında muhafaza ediniz.

Gıda İşletmecisi: Fellas Gıda Ve Sağlık Ürünleri San ve Tic A.Ş  Çavuşoğlu Mah Yeniyurt Sok No:7/A Kartal /İstanbul   İşletme Kayıt No: TR-34-K-133296
Ürün Adı:Yer Fıstıklı ve Kakaolu Meyve Barı

Ürün Adı:Çikolatalı Glutensiz Kurabiye

Ürün Adı:Bitter Çikolatalı Kahve Draje

Bu ürün Derinlezzetler Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından Shaya Kahve adına üretilmiştir.   İşletme Kayıt No: TR-34-K-191917

Gıda İşletmecisi: Granolife Gıda San. Tic. Ltd. Şti. FSM Mah. Merkez Cami Cad. No:2/A Sarıyer / İstanbul  İşletme Kayıt No: TR-34-K-129250
Ürün Adı:Fındıklı Granola Bar

Üretici Firma: Eti Çikolata Fabrikası Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde 26110 Eskişehir İşletme Kayıt No: TR-26-K-000057
Ürün Adı:Kakao Kremalı Yer Fıstığı Parçacıklı Gofret (Eti Wafe Up)

Bileşenler: Kakaolu Krema %88 [Şeker, Hindistan Cevizi Yağı, Glukoz Şurubu, Yağsız Süt Tozu, Yer Fıstığı %10, Yağı Azaltılmış Kakao Tozu %6,6, Tam Hidrojenize Bitkisel Yağ (Palm), Peynir Altı Suyu 
Tozu (Süt Ürünü), Emülgatör (Ayçiçek Lesitini), Aroma Verici, Tuz], Gofret Yaprağı %12 [Buğday Unu (Gluten içerir), Patates Nişastası, Yağı Azaltılmış Kakao Tozu, Hindistan Cevizi Yağı, Emülgatör 
(Ayçiçek Lesitini), Kabartıcılar (Sodyum Hidrojen Karbonat, Sodyum Asit Pirofosfat, Amonyum Hidrojen Karbonat), Tuz.]. İz miktarda fındık, soya ürünü ve susam içerebilir. Net: 32 g ℮  Menşe Ülke: Türkiye     
Muhafaza Şartları: Serin ve rutubesiz yerde muhafaza ediniz.

Ürün Adı:Nane Aromalı Tatlandırıcılı Şekersiz Şeker/Tatlandırıcılı

Ürün Adı:Çilek Aromalı Şeker İlavesiz Mikro Şekerleme/Tatlandırıcılı

    İthalatçı Adı:Ekol Gıda San. Ve Dış. Tic. A.Ş Mimar Sinan Mah. Sarı Lale Sok. No.8 Eyüp / İSTANBUL
Ürün Adı:Aromalı Lolipop Şekerler

    İthalatçı Adı:Barilla Gıda A.Ş D-100 Karayolu 7. km 14240 BOLU
Ürün Adı: Wasa Sandwich Mild Cheese

Bileşenler: Tam Çavdar Unu(%58),bitkisel yağ(kanola, shea), işlenmiş peynir tozu(%11), maltodekstrin, susam tohumu, yayıkaltı tozu,tuz, aroma verici (süt), maya. İz miktarda soya ürünü ve acı bakla 
içerebilir. Net: 30 g ℮  Menşe Ülke: Almanya     Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Bitter Çikolata

Ürün Adı: Sütlü Çikolata

Bileşenler: Bitter çikolata [kakao kitlesi, şeker, kakao yağı, emülgatör (ayçiçek lesitini)]. Kakao kuru maddesi en az %58’dir.  Eser miktarda soya ürünü, süt ürünü, badem, yer fıstığı, Antep fıstığı, fındık, 
ceviz ve glüten içerebilir.   Net: 30 g ℮  Menşe Ülke: İthal kakao kullanılarak Türkiye’de üretilmiştir. Muhafaza Şartları: Serin ve kuru yerde saklayınız.

Bileşenler: Sütlü çikolata [şeker, kakao yağı, tam yağlı süt tozu, kakao kitlesi, yağsız süt tozu, emülgatör (ayçiçek lesitini)]. Kakao kuru maddesi en az %34’tür. Eser miktarda soya ürünü, badem, yer fıstığı, 
Antep fıstığı, fındık, ceviz, glüten içerebilir.  Net: 30 g ℮  Menşe Ülke: İthal kakao kullanılarak Türkiye’de üretilmiştir.    Muhafaza Şartları: Serin ve kuru yerde saklayınız.
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* Alerjen Uyarısı: Bileşenler listesinde kalın karakterler ile gösterilen girdiler, alerjendir. 

Bileşenler: Portakal Suyu. İz miktarda gluten, süt ve süt ürünü içerebilir.  Net: 250 ml ℮  Menşe Ülke: Türkiye     Muhafaza Şartları: Serin ve kuru yerde saklayınız.
Ürün Adı: Limonlu İçecek

Bileşenler: Su, şeker(pancar şekeri kullanılmıştır), limon suyu, aroma verici(limon), kıvam arttırıcılar (ağaç reçinesinin gliserol esterleri, akasya gamı), antioksidan (askorbik asit),renklendirici (aspir çiçeği 
Ürün Adı: Karışık Meyve Suyu

Bileşenler: Portakal suyu, elma suyu, elma püresi, nar suyu, greyfurt suyu, mandalina suyu. İz miktarda gluten, süt ve süt ürünü içerebilir.  Net: 250 ml ℮  Menşe Ülke: Türkiye     Muhafaza Şartları: Serin 


