ÜRÜN BİLGİ TABLOSU

Rev. Tarihi:25.12.2018

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: 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: 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: Vegie Delight (Izgara Sebzeli Sandviç)
Bileşenler: Sandviç ekmeği(Buğday unu (buğday unu, antioksidan(E300)), su, ayçiçek yağı,
kepek(gluten), maya, şeker, süt tozu, tuz, kavrulmuş malt unu (gluten)), Soya Filizi(%10)
(Soya filizi, su, tuz asitlik düzenleyici(E330)), Tam Yağlı Eritme Peyniri (pastörize inek sütü,
peynir kültürü, peynir mayası, tuz, emülsüfiye edici tuzlar (E331, E339), koruyucu (E202)),
Kabak(%10), Havuç(%10), Kırmızı Biber(%10), Közlenmiş Patlıcan(%8)(közlenmiş patlıcan, su,
şeker, tuz, asitlik düzenleyici (E330), antioksidan(E300)), Fesleğen Sos (zeytinyağı, fesleğen,
limon suyu (su, limon suyu, asitlik düzenleyici (E330), emülgatör (E414), limon aroma vericisi,
koruyucu (E202), antioksidan (E300), renklendiriciler (E161b, E141)), Susuz Rendelenmiş
Peynir (yağsız inek sütü, peynir mayası, tuz, peyniraltı suyu, lizozim(yumurta proteini)),
dolmalık fıstık, karabiber, tuz, sarımsak ezmesi(sarımsak, ayçiçek yağı,tuz)), Zeytinyağı,
Ayçiçekyağı, Tuz, Sarımsak Ezmesi (sarımsak, ayçiçek yağı, tuz), Kırmızı Toz Biber, Karabiber.
İz miktarda balık, sert kabuklu meyveler, kereviz, hardal, susam, sülfit, kabuklular ve
yer fıstığı içerebilir. Net: 195 g ℮ Menşe Ülke: Türkiye Mufaza Şartları:
Buzdolabında muhafaza ediniz.

Ürün Adı: Tulum Peynirli Domatesli Poğaça
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.

Ürün Adı: Mistik Sandviç
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.

Ürün Adı: Fiesta Sandviç
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: Kepekli Puf
Bileşenler: Buğday unu(buğday unu, antioksidan(E300)), beyaz
peynir (%18,7) (inek sütü, peynir kültürü, stabilizör(E 509), peynir
mayası, tuz), bitkisel margarin(bitkisel yağlar(değişen miktarlarda hurma,
tam hidrojenize hurma, pamuk, kanola), su, emülgatörler(E471, lesitinler
(soya, ayçiçek)), tuz, koruyucu(E202), asitliği düzenleyici(E330), tereyağı
aroma verici, renklendirici(E160a)), su, domates, yumurta, buğday
kepeği(%3,8), şeker, maya, tuz, gluten, yumurta sarısı, un işlem
maddesi (buğday unu, antioksidan(E300), enzim (fungal alfa amilaz, lipaz,
hemiselülaz, glukoz oksidaz)).
İz miktarda Sert Kabuklu
Meyveler, Susam ve Sülfit içerebilir.
Net: 135 g ℮
Menşe Ülke: Türkiye
Muhafaza Şartları: Oda koşullarında
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: Zeytin Ezmeli Peynirli Sandviç
Bileşenler: Ekmek(buğday unu(buğday unu, antioksidan(E300)), su, tam buğday unu(tam buğday unu, buğday gluteni, enzim (fungal alfa amilaz, lipaz, hemisellülaz)), zeytinyağı, maya, haşhaş tohumu, keten tohumu, buğday hamur ekşisi(su, tam
buğday unu, starter kültür, maya), tuz, malt ekstrakt (arpa maltı, su, buğday maltı)), dil peyniri(%15), çarliston biberi, ezine peyniri(%10), labne peynir(%10), zeytin ezmesi(%5)(siyah zeytin ezmesi, yemeklik tuz, emülgatör(soya lesitini), koruyucu(E202,
E211)), ayçiçek yağı, tuz. İz miktarda yumurta, balık, sert kabuklu meyveler, kereviz, hardal, susam, sülfit, kabuklular ve yer fıstığı içerebilir.
Net: 100g e Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.
Ürün Adı: Elmalı Kurabiye
Bileşenler: Kırmızı Elma (%29,8) (elma, antioksidan (E302)), buğday unu (buğday unu, antioksidan (E300)), bitkisel margarin (bitkisel yağlar (değişen miktarlarda hurma, tam hidrojenize hurma, pamuk, kanola), su, emülgatörler (E471, E322 (soya, ayçiçek)),
tuz, koruyucu (E202), asitliği düzenleyici(E330), tereyağı aroma verici, renklendirici(E160a)), şeker, yarım yağlı yoğurt, tereyağı, pudra şekeri (şeker, nişasta), erimeyen pudra şekeri (dekstroz, nişasta, bitkisel sıvı yağ(kısmi hidrojene palm), vanilya aroma
verici), kuru üzüm (kükürtdioksit), yumurta beyazı, modifiye mısır nişastası, şekerli vanilya, kabartma tozu (kabartıcılar (E450, E500İİ, mısır nişastası)), tarçın. İz miktarda sert kabuklu meyveler ve yer fıstığı içerebilir. Net: 75g e Menşe Ülke: Türkiye
Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.
Ürün Adı: Kahvaltılık Kumru (Peynirli Sandviç)
Bileşenler: Sandviç Ekmeği (%44,8)(buğday unu, su, ekmek mayası, şeker, tuz, susam, şeker pekmezi, koruyucu (kalsiyum propiyonat)), İzmir Tulum Peyniri (%34,5), Çarliston Biber (%6,9), Kırmızı Kapya Biber (%6,9), Sos (%6,9) (kurutulmuş domates
(kurutulmuş domates, tuz, koruyucu (sitrik asit)), su, zeytinyağı, ayçiçekyağı, kuru kekik). İz miktarda yumurta, balık, soya, sert kabuklu meyveler, kereviz hardal, sülfit, kabuklular ve yer fıstığı içerebilir.
Net: 145g e
Menşe Ülke: Türkiye
Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.
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: Vişneli Çörek (Vişneli Brioche)
Bileşenler: Buğday unu(buğday unu, antioksidan(askorbik asit)), Vişne Konserve (%20,9) (çekirdeksiz vişne, su, şeker, asitliği düzenleyici(sitrik asit)), Yumurta, Tereyağı, Şeker, Pudra Şekeri(dekstroz, nişasta, bitkisel katı yağ(tam hidrojeneze)(palm),
buğday nişastası, doğal krem vanilya aroma vericisi), Süt, Kıvam arttırıcı (nişasta, maltodekstrin, jelleştirici (di sodyum di fosfat, sodyum fosfatlar, kalsiyum sülfat), kıvam arttırıcı(sodyum aljinat)), Tuz, Maya, Şekerli Vanilin. İz miktarda soya, sert kabuklu
meyveler, sülfit ve susam içerebilir. Net: 90 g e Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz
Ürün Adı: Mercimekli Poğaça
Bileşenler: Un (buğday unu, antioksidan (askorbik asit)), 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)), Yeşil Mercimek (%16), Yumurta, Yumurta Sarısı, Şeker, Ayçiçek Yağı, ceviz, Yaş Maya, Tuz, Kuru Soğan, Gri Haşhaş Tohumu, Sarımsak, Kırmızı Tatlı Toz Biber,
Kimyon, Toz Karabiber. İz miktarda süt, sert kabuklu meyveler, susam ve sülfit içerebilir. Net: 95 g e Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz
Ürün Adı: Tarçınlı Çörek
Bileşenler: Un (buğday unu, antioksidan (askorbikasit)), Fondan (şeker, glikoz şurubu, su, emülgatör (Yağ asitlerinin mono- ve di-gliseritleri), asitlik düzenleyici (sitrik asit)), Tereyağı, Şeker, Süt, Yumurta Sarısı, Esmer Şeker, Su, Maya, Tarçın (%2), Şekerli
Vanilin, Tuz. İz miktarda soya, sert kabuklu meyveler, susam ve sülfit içerebilir. Net: 100 g e Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz
Üretici Adı: CSM Bakery Supplies Gıda San. ve Tic. A.Ş. Üretici Adres: Ferhatpaşa Mah. Anadolu Cad. G-45 Sok. No:48 Ataşehir - İstanbul – Türkiye İşletme Kayıt No: TR-34-K-009150
Ürün Adı: Very Berry Muffin (Yabanmersinli Muffin)
Bileşenler: Buğday unu (gluten), bitkisel sıvı yağ (ayçiçek), şeker, su, yumurta, yabanmersini (%8,4), buğday nişastası (gluten), tam hidrojenize bitkisel yağ (palm, pamuk, kolza, keten tohumu), kabartıcılar (sodyum bikarbonat, sodyum asit pirofosfat),
peynir altı suyu tozu (süt), kıvam artırıcı (sodyum aljinat, kalsiyum sülfat, tetrasodyum pirofosfat), emülgatör (nişasta, yağ asitlerinin poligliserol ve mono-digliserid esterleri, polisorbat), 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
Ürün Adı: Mozaik Kek
Ürün Adı: Belçika Çikolatalı Muffin
Bileşenler: Buğday unu (gluten), şeker, su, bitkisel sıvı yağ (ayçiçek), yumurta, kakao, süt tozu, peyniraltı suyu tozu (süt),
kabartıcılar (sodyum bikarbonat, sodyum asit pirofosfat), prejelatinize patates nişastası, kıvam artırıcı (ksantan gam, sodyum
aljinat, kalsiyum sülfat, tetrasodyum pirofosfat, şeker), emülgatör (nişasta, yağ asitlerinin poligliderol esterleri, yağ asitlerinin
mono ve digliserid esterleri, polisorbat), vanilya aroma vericisi, tuz, kahve tozu. 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: Tarçınlı Yumuşak Kek
Bileşenler: Buğday unu (gluten),şeker, bitkisel sıvı yağ (ayçiçek) ,su, yumurta ,buğday nişastası (gluten), üzüm pekmezi, bal kabağı dolgu [ bal kabağı(%90), şeker ,su ,karanfil ,koruyucu (potasyum sorbat)], kabak çekirdeği, peyniraltı suyu tozu (süt),
kabartıcılar (sodyum asit pirofosfat, sodyum bikarbonat), kıvam arttırıcılar( sodyum aljinat, kalsiyum sülfat, tetrasodyum pirofosfat), emülgatörler (nişasta, yağ asitlerinin poligliserol esterleri, yağ asitlerinin mono ve digliseridleri, polisorbat 80), tarçın (%0,4),
baharat karışımı (karanfil, zencefil, rezene tohumu, kişniş), tuz, doğal vanilya aroma vericisi. İz miktarda soya, sert kabuklu meyve ve susam içerebilir. Net: 130 g e Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz
Ürün Adı: Nutella'lı Muffin
Bileşenler: Buğday unu (gluten), nutella (%18,2)[ şeker, bitkisel yağ (palm), fındık (%13), yağsız süt tozu(%8,7),kakao tozu (%7,4), emülgatör (soya lesitini),aroma verici (vanilin)], yumurta, bitkisel sıvı yağ (ayçiçek),şeker, fındık, su, buğday nişastası
(gluten), kabartıcılar (sodyum asit pirofosfat, sodyum bikarbonat), peyniraltı suyu tozu (süt), kıvam artırıcılar (sodyum aljinat, kalsiyum sülfat, tetrasodyum pirofosfat), emülgatörler (nişasta,yağ asitlerinin poligliserol ve mono-digliserid esterleri, polisorbat 80), tuz.
İz miktarda soya, sert kabuklu meyve ve susam içerebilir. Net: 110 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
Ürün Adı: Triple Chocolate Cookie
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.
* 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.

Üretici Adres: 5-7 Solent Gate Speedfields Park Fareham Hampshire Po14 UK

Ürün Adı: Nutella'lı Cookie
Bileşenler: Nutella(%20) [şeker, palm yağı, fındık, kakao tozu, yağsız süt tozu, emülgatör(soya lesitini), vanilin aroma vericisi],
yulaf, buğday unu[buğday unu, kalsiyum, demir, niasin, tiamin], şeker, tereyağ(süt), esmer şeker, pastörize yumurta, palm
yağı, kolza yağı, fruktoz-glukoz şurubu, kabartıcılar(E500, E450, E450V, E341), buğday lifi, peynir altı suyu tozu(süt), tuz,
doğal vanilya aroma vericisi. İz miktarda sert kabuklu meyveler içerebilir.
Net: 82 g e Menşe Ülke: İngiltere
Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.

ÜRÜN BİLGİ TABLOSU
Üretici Adı: Divan Turizm Ticaret A.Ş. Üretici Adres: Taşdelen mah. Sırrı Çelik Bulvarı No:4/3 B blok Çekmeköy - İstanbul

Rev. Tarihi: 25.12.2018
İşletme Kayıt No: TR-34-K-102323

Ürün Adı: Siyez Unlu Poğaça
Ürün Adı: Çikolatalı Ahududulu Pasta
Ürün Adı: Misto Cookie
Bileşenler: Bitkisel margarin (bitkisel yağ(palm, pamuk), emülgatör (yağ
Bileşenler: Ahududu(%22), jöle (glikoz-fruktoz şurubu, su,şeker, jelleştirme
Bileşenler: Buğday unu, bitter çikolata (%18,2) (Kakao kitlesi, şeker, kakao yağı,
asitlerinin mono ve di gliseridleri, ayçiçek lesitini), su, tuz, asitlik
ajanı(E440ii, E407, E415), E330, asitlik düzenleyici(E331(iii), E341(iii)),
emülgatör(ayçiçek lesitini), doğal vanilya aroma vericisi), esmer şeker, şeker, kavrulmuş fındık,
düzenleyiciler (sitrik asit), koruyucu (potasyum sorbat), renklendirici (beta koruyucu(E202)), süt, şeker, bitter çikolata (%7) (kakao kitlesi, şeker, kakao tozu,
yumurta, bitkisel yağlar [(palm, karita, pamuk, hindistan cevizi, kolza tohumu, ayçiçeği, keten
karoten)), siyez unu(gluten)(%16), tam buğday unu(gluten), beyaz
kakao yağı, süt yağı, emülgatör (soya lesitini, poligliserol polirisinolat), vanilya aroma tohumu), su, tuz, emülgatör (mono ve digliserid) , asitlik düzenleyici (sitrik asit), koruyucu
susam, ıspanak(%9,5), yoğurt, yumurta, bitkisel yağ (ayçiçek yağ), lor vericisi), pastörize yumurta, su, buğday unu, mısır nişastası, kakao İz miktarda (potasyum sorbat), renklendirici (beta karoten)], tereyağı, içme suyu, kabartma tozu, vanilin,
peyniri, beyaz peynir, şeker, kabartma tozu, tuz, maydanoz. İz
sert kabuklu meyveler, kükürt dioksit, susam içerebilir.
Net: 190 g ℮ tuz. İz miktarda yer fıstığı, susam ve kükürt dioksit içerebilir.
miktarda soya ürünü, sert kabuklu meyveler ve kükürtdioksit
Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.
Net: 90 g ℮ Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.
içerebilir. Net: 90 g ℮ Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Oda
koşullarında muhafaza ediniz.
Ürün Adı: Peynirli Kruvasan
Ürün Adı: Starbucks Brownie
Bileşenler: Buğday unu, kaşar peyniri (%18,5), bitkisel yağlar[(palm, pamuk, kanola),su, tuz, emülgatörler (mono ve digliseridler,
Bileşenler: Tereyağı, bitter çikolata (%24,5)(Kakao kitlesi, şeker, kakao tozu, kakao yağı, süt
lesitinler(soya,ayçiçek)),koruyucu(potasyum sorbat),asitlk düzenleyici(sitrik asit), tereyağı aroma vericisi, renklendirici (beta karoten)], içme suyu, yumurta,
yağı, emülgatör (soya lesitini, poligliserol polirisinolat), doğal vanilya aroma vericisi), şeker,
tereyağı, maya, şeker, tuz, eski kaşar peynir(%1,6), buğday gluteni, emülgatör (mono ve digliseridlerin diasetil tartarik asit esterleri), malt unu, antioksidan
yumurta, buğday unu. İz miktarda sert kabuklu meyveler, yer fıstığı, kükürt dioksit ve
(askorbik asit), enzim (fungal alfa amilaz). İz miktarda yer fıstığı, soya ürünleri, sert kabuklu meyveler, susam ve kükürt dioksit içerebilir. Net: 105 g ℮
susam içerebilir.
Net: 160 g ℮ Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Oda
koşullarında muhafaza ediniz.
Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.
Ürün Adı: Havuçlu Kek
Ürün Adı: Tahıllı Peynirli Poğaça
Bileşenler: Havuç (%24,2), buğday unu, şeker, bitkisel yağ (ayçiçek), yumurta, esmer şeker, ceviz
Bileşenler: Buğday unu(%23.2), bitkisel yağlar [(palm, karita, pamuk, hindistan cevizi, kolza tohumu, ayçiçeği, keten tohumu), su, tuz, emülgatör (mono
içi, kuru üzüm(kuru üzüm, kükürt dioksit), şeker hamuru(şeker, glikoz şurubu, su, hidrojene bitkisel yağ ve digliserid) , asitlik düzenleyici (sitrik asit), koruyucu (potasyum sorbat), renklendirici (beta karoten)], su, tahıl karışımı (%10,7)[Buğday unu, çavdar
(palm çekirdeği), parlatıcı(E413), bitkisel yağ(ayçiçeği, kolza tohumu), nem verici(E422), asitlik
unu, buğday kepeği, ayçekirdek içi, susam, buğday gluteni, haşhaş, malt unu, tuz, soya kırması, keten tohumu, şeker, asitliği düzenleyici(E 330),
düzenleyici(sitrik asit), vanilya aroma vericisi, renklendirici(E110, E102,E132), kabartma tozu, tarçın, tuz. antioksidan(E 300), enzim], ayçekirdeği içi (%7.1), lor peyniri(%7.1)[pastörize peyniraltı suyu, tuz, asitlik düzenleyici (E 500 (ii))], beyaz
İz miktarda süt ürünleri, soya ürünleri, yer fıstığı ve susam içerebilir.
Net: 148 g ℮
Menşe peynir(%6,3)[pastörize inek sütü, stabilizör(kalsiyum klorür), peynir kültürü, peynir mayası, keten tohumu(%3,6), susam(%3,6),yumurta, maya, ceviz,
Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.
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: 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
Ürün Adı: Zeytinli Açma
Ürün Adı: Haşhaşlı-3 Peynirli
Bileşenler: Buğday unu, su, zeytin ezmesi (sofralık siyah zeytin püresi, emülgatör (soya lesitini), asitlik Bileşenler: Haşhaşlı bagel ekmek (buğday unu, su, ekşi maya (buğday unu, çavdar unu, su, starter kültür), mavi haşhaş tohumu (%10), yaş maya,
düzenleyici (laktik asit), koruyucu (potasyum sorbat)), bitkisel margarin (bitkisel yağlar (hurma, shea,
tuz, zeytin yağı), beyaz peynir ezmesi (%22,9) (pastörize inek sütü, peynir mayası, peynir kültürü, tuz), kaşar peyniri (%21,3) (pastörize inek sütü,
pamuk, hindistan cevizi, kanola, ayçiçek, keten tohumu), su, tuz, emülgatör (E471), asitlik düzenleyici
tuz, peynir kültürü, peynir mayası, stabilizör (kalsiyum klorür)), cheddarlı eritme peyniri (%10,6) (cheddar peyniri (%51), su, tereyağı, süt proteini,
(E330), koruyucu (E202), renklendirici (betakaroten)), ayçiçek yağı, şeker, pastörize yumurta sarısı,
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
tuz, susam, yaş maya, pekmez.
(E 200), toplaklanmayı önleyici (laktik asit)). İz miktarda ceviz, fındık, susam, yumurta, soya ürünü, kaju ürünü, hardal, kereviz ve balık içerebilir.
İz miktarda süt ürünü, badem, ceviz, antep fıstığı, fındık içerebilir. Net: 90 g ℮ Menşe Ülke:
Net: 135 g ℮ Menşe ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.
Türkiye Muhafaza Şartları: Oda koşullarında muhafaza ediniz.
Ürün Adı: Tam Buğday Unlu Zarf Poğaça
Bileşenler: Buğday unu, beyaz peynir (pastörize inek sütü, tuz, stabilizör (kalsiyum klorür), peynir mayası, peynir kültürü), ekşi maya (buğday unu, çavdar unu, su, starter kültür), tam buğday unu (%11,2), bitkisel margarin (bitkisel yağlar (değişen
miktarlarda hurma, pamuk, hindistan cevizi, kanola, ayçiçek, keten tohumu), tuz, emülgatör (yağ asitlerinin mono ve digliseridleri), asitlik düzenleyici (sitrik asit), koruyucu (potasyum sorbat), renklendirici (beta karoten)), yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, tereyağı,
şeker, dereotu, yaş maya, kabartma tozu (mısır nişastası, kabartıcılar (sodyum bikarbonat, sodyum asit pirofosfat)), tuz, maydanoz, susam, çörekotu, mahlep. İz miktarda sert kabuklu meyve ve soya ürünü içerebilir. Net: 95 g e Menşe Ülke:
Türkiye
Muhafaza Şartları: Oda koşullarında 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
Bileşenler: Ekşi mayalı, kuru domatesli & zeytinli ekmek (buğday unu, su, ekşi maya (buğday
(oksidasyonla karartılmış dilimli sofralık siyah zeytin, su, tuz, sertleştirici (kalsiyum klorür), asitlik düzenleyici (laktik asit), renk stabilizörü (ferrolaktat)), kurutulmuş
unu, çavdar unu, su, starter kültür), dilim siyah zeytin (oksidasyonla karartılmış dilimli sofralık
domates (kuru domates, yağ, tuz, asitlik düzenleyici (sitrik asit, laktik asit, askorbik asit), koruyucu (potasyum sorbat)), yaş maya, zeytinyağı, tuz, kekik), mozzarella siyah zeytin, su, tuz, sertleştirici (kalsiyum klorür), asitlik düzenleyici (laktik asit), renk stabilizörü
peyniri (%30) (pastörize inek sütü, starter kültür, peynir mayası), zeytin ezmeli kuru domates karışımı (kurutulmuş domates (kuru domates, ayçiçek yağı, tuz,
(ferrolaktat)), kurutulmuş domates (kuru domates, ayçiçek yağı, tuz, asitlik düzenleyici (sitrik asit,
asitlik düzenleyici (sitrik asit, laktik asit, askorbik asit), koruyucu (potasyum sorbat)), zeytin ezmesi (zeytin ezmesi, tuz, zeytinyağı, koruyucu (potasyum sorbat)),
laktik asit, askorbik asit), koruyucu (potasyum sorbat)), yaş maya, zeytinyağı, tuz, kekik),
maydanoz, pesto sos (fesleğen, Ayçiçek yağı, kaju fıstığı, laktoz, peynir(sert peynir, süt, tuz, peynir mayası, parmesan peyniri), tuz, sarımsak, asitlik
mozzarella peyniri (%28) (pastörize inek sütü, starter kültür, peynir mayası), domates, tereyağ
düzenleyici (E270), doğal umami aroma verici), ayçiçek yağı), tereyağ pesto sos (tereyağı (pastörize inek sütü kreması, tereyağ kültürü), ayçiçek yağı, pesto sos 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
(fesleğen, ayçiçek yağı, kaju fıstığı, laktoz, peynir(sert peynir, süt, tuz, peynir mayası, parmesan peyniri) tuz, sarımsak, asitlik düzenleyici (E270), doğal
içerebilir. Net: 150g e
Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Buzdolobında
umami aroma verici)). İz miktarda susam, yumurta, ceviz, fındık, soya ürünü, hardal, balık ürünü, kereviz içerebilir. Net: 140g e
Menşe Ülke: Türkiye
muhafaza ediniz.
Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.
Üretici Adı: Rella Gıda San.ve Tic. A.Ş. Üretici Adres: Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi, Melek Aras Bulvarı, Organik Cadde, No:3 Merkez Tuzla / İstanbul
İşletme Kayıt No: TR-34-K-059662
Ürün
Adı:
Brownie
Cheesecake
Ürün Adı: Kahveli Pasta
Bileşenler: Beyaz çikolata (şeker, kakao yağı, tam yağlı süt tozu,
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
emülgatör (soya lesitini), doğal vanilya aroma vericisi), süt, pastörize
verici (vanilin), kakao kuru maddesi), tereyağı, buğday unu, krema (pastörize süt kreması, emülgatör (yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin laktik asit esterleri, yağ asitlerinin
yumurta, toz şeker, pirinç fındık, tereyağ, buğday unu, krema,
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
pastörize yumurta sarısı, nişasta, pasta katkı maddesi (su, emülgatörler 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,
(E471, E475), taşıyıcılar (sorbitol, propilen glikol, gliserin), stabilizatör
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,
(E470a)), bitter çikolata (kakao kitlesi, şeker, kakao yağı, kakao tozu,
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
emülgatör (soya lesitini), aroma verici (vanilin), kakao kuru maddesi),
202, E 211)), kabartma tozu, kakao, tuz, vanilya (glikoz şurubu, şeker, su, modifiye patates nişastası, kıvam arttırıcı (karagennan), vanilya taneleri, renklendirici (beta karoten, paprika,
kabartma tozu, espresso roast kahve (%0,7), su. İz miktarda, antep
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
fıstığı, ceviz ve badem içerebilir. Net: 155 g ℮
Menşe Ülke: Türkiye Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.
Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.
Ürün Adı: Limonlu Cheesecake
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.
Ürün Adı: Balkabaklı Cheesecake
Bileşenler: Krem Peynir [Pastörize inek sütü kreması, peynir kültürü, tuz], Balkabağı ( %19,5), Toz Şeker, Toz Bisküvi [Buğday unu, tam buğday unu %24 , bitkisel yağ(hurma, soya, ayçiçek, pamuk), şeker, kabartıcılar(amonyum hidrojen karbonat,
sodyum hidrojen karbonat, sodyum asit pirofosfat), Glukoz-fruktoz şurubu, yumurta, malt ekstrakt(arpa ürünü), Kepek,Peynir altı suyu tozu(süt ürünü),süt tozu, tuz, aroma vericiler, emülgatör(sodyum stearol-2-laktilat), renklendirici(karamel)] , Labne
Peynir [Pastörize inek sütü, Pastörize inek sütü kreması,yoğurt kültürü, sofra tuzu], Pastörize Bütün yumurta, Esmer Şeker, Uht süt, Beyaz Çikolata[Şeker, kakao yağı, tam yağlı süt tozu, emülgatör(soya lesitini), aroma (doğal vanilya)], Tereyağ,
Ceviz, Sade soğuk jöle [Glikoz şurubu, su, şeker,asitlik düzenleyici( sitrik asit,trisodyum sitrat), kıvam arttırıcı ( agar agar ,pektin), Koruyucu ( potasyum sorbat),sertleştirici (disodyum difosfat )],Toz Krema [Şeker, nişasta, peynir altı suyu tozu, bitkisel yağ (
palm), glikoz şurubu, jelleştirici (Kalsiyum sülfat,sodyum asit pirofosfat), hidrojenize bitkisel yağ ( palm, hindistan cevizi), kıvam arttırıcı (sodium aljinat),dekstroz, süt proteini, yumurta akı tozu, tuz, emülgatör (Mono- ve di-gliseritlerin asetik asit esterleri ),
aromalar, renklendirici ( beta karoten)], Nişasta, Pastörize Yumurta Sarısı, Uht Krema [Pastörize inek sütü Kreması, emülgatör( yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin laktik asit esterleri, yağ asitlerinin mono ve digliseritleri)], Limon sos [Su, asitlik
düzenleyici(sitrik asit), limon aromalı emülsiyon, kıvam arttırıcı (guar gam), koruyucu(potasyum sorbat – sodium benzoat)], Vanilya sos [Glikoz şurubu, şeker, su, modifiye patates nişastası, kıvam arttırıcı(karagennan ), vanilya taneleri(%0,26),Asitlik
düzenleyiciler ( sitrik asit,sodyum sitrat), renklendirici(beta karoten , paprika, kinolin sarısı(E104), aroma verici,tuz, koruyucular(laktik asit, sodyum laktat , asetik asit ), sertleştirici ( potasyum klorür)], Muz Aroması [glikoz şurubu,muz püre ( %10),şeker,su,aroma
verici(muz aroması),modifiye mısır nişastası, kıvam arttırıcı ( pektin , sodyum aljinat ), tuz, asitlik düzenleyiciler ( sitrik asit , trisodyum sitrat ), renklendiriciler ( beta karoten , amonyum sülfit karamel ,kahverengi HT), koruyucular ( laktik asit , sodyum laktat , asetik
asit )]. İz miktarda antep fıstığı, badem, yer fıstığı ve fındık içerebilir. Net: 180 g e Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.
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.
İthalatçı Adı: KOZA GIDA DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. İthalatçı Adres: Çelik Caddesi No:49 Yeşilce Mah. Kağıthane, İSTANBUL
Ürün Adı: Ahududulu Cheesecake
Bileşenler: Krem Peynir (23.16%) [Pastörize Süt, Pastörize Krema, Süt Proteinleri, Asitler (E330, E338, E270, E260), Tuz, Stabilizörler (E415, E412), Emülgatör (E410)], Yumurta, Beyaz Kaplama (8.15%) [Şeker, Palm Çekirdeği ve Palm Yağı, Yağsız
Süt, Emülgatör (E322 (Soya)), Vanilya], Şeker, Graham Kırıntısı [Buğday Unu, Graham unu, Şeker, Palm Yağı, Esmer Şeker, Bal, Tuz, Doğal Vanilya Aroma Vericisi], Ekşi Krema [Pastörize Krema, Yağsız Süt, Enzim], Ahududu Dolgusu (4.90%)
[Şeker, Ahududu, Ahududu Suyu Konsantresi, Emülgatör(E440), Asit(330)], Esmer Pirinç Unu, Palm Yağı, Krema, Tereyağı, Su, Soya Fasulyesi Yağı, Yulaf, Esmer Şeker, Meyve Kaplaması [Mısır Şurubu, Su, Fruktoz Şurubu, İnvert Şeker Şurubu, Şeker,
Emülgatör(E440), Asitlik Düzenleyici (E330), Stabilizör(E415)], Hindistan Cevizi, Mısır Şurubu, Tapiyoka Nişastası, Aspir Yağı, Tuz, Limon Suyu, Vanilya, Renklendirici(E150a), Emülgatör (E440). İz miktarda sert kabuklu meyveler içerebilir. Net:176,4 g e
Menşe Ülke: A.B.D. Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.
Ürün Adı: Çikolata Parçalı Mozaik Cheesecake
Bileşenler: Krem peynir %30 [Süt, krema (süt ürünü), tuz, antioksidan: E270, emülgatör: E410, stabilizörler: E415, E412], şeker, yumurta, sütlü çikolata parçaları* %7 [kakao likörü (alkali ile işlenmiş), şeker (şeker kamışı), kakao yağı, süt yağı, yağsız süt
tozu, laktoz (süt ürünü), emülgatör: E322 (soya), tuz, vanilya, doğal vanilya aroma vericisi], kurabiye kırıntıları [buğday unu, şeker, kanola yağı, kakao (alkali ile işlenmiş), tuz, hacim arttırıcı: E500], krema(süt ürünü), margarin [soya yağı, palm yağı, su,
emülgatör: E471, yağsız süt tozu, emülgatör: E322 (ayçiçeği), doğal aroma verici, retinol palmitate, renklendirici: E160a], beyaz kaplama [şeker, palm çekirdeği yağı ve palm yağı, peyniraltı suyu (süt ürünü), yağsız süt, emülgatör: E322 (soya), vanilya],
pirinç unu (pirinç unu, pirinç kepeği), ekşi krema [krema (süt ürünü), yağsız süt, enzim (rennet), asit: E330], nem verici: E965, kakao (alkali ile işlenmiş), tereyağ (süt ürünü), su, renksiz kaplama [mısır şurubu, su, fruktoz, invert şeker, şeker, emülgatör:
E440, asit: E330, stabilizör: E415], doğal Madagaskar vanilya aroma vericisi, tuz, kıvam arttırıcı: E440. Net: 172 g ℮ Menşe Ülke: ABD 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
Ürün Adı: Çifte Kavrulmuş Antep Fıstıklı Pudra Şekeri Kaplı Lokum

İşletme Kayıt No: TR-03-K-003200

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.
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
Ürün Adı: Roast Beef Bazlama Sandviç - Taze
Ürün Adı: Roast Beef Bazlama Sandviç -Donuk
Bileşenler: Bazlama(%42): Tam buğday unu(%70), durum buğday unu(%30), su, tuz, maya, glüten, kalsiyum propiyonat
Bileşenler:Bazlama(%42): Tam buğday unu(%70), durum buğday unu(%30), su, tuz, maya, glüten, kalsiyum propiyonat
(E282). Sandviç içi: Roast beef(%21)( Dana nuar eti, tuz, baharat karışımı, stabilizör (polifosfat E452) , antioksidan(askorbik asit (E282). Sandviç içi: Roast beef(%21)( Dana nuar eti, tuz, baharat karışımı, stabilizör (polifosfat E452) , antioksidan(askorbik asit
E300), koruyucu madde (sodyum nitrit E250)), közlenmiş patlıcan(közlenmiş patlıcan(%90),su, şeker, tuz, asitliği düzenleyici
E300), koruyucu madde (sodyum nitrit E250)), közlenmiş patlıcan(közlenmiş patlıcan(%90),su, şeker, tuz, asitliği düzenleyici
(sitrik asit E330)),antioksidan(askorbik asit E300), tereyağı (pastörize inek sütü kreması, tereyağı kültürü), köz kırmızı biber (sitrik asit E330)),antioksidan(askorbik asit E300), tereyağı (pastörize inek sütü kreması, tereyağı kültürü), köz kırmızı biber
(közlenmiş kırmızı biber(%60),su , şeker, sirke, tuz, sarımsak aroması), bebek roka, toz parmesan (Pastörize inek sütü, peynir (közlenmiş kırmızı biber(%60),su , şeker, sirke, tuz, sarımsak aroması), toz parmesan (Pastörize inek sütü, peynir mayası, tuz,
mayası, tuz, koruyucu: yumurta lizizm proteini.) Net:200 g ℮ Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Buzdolabında
koruyucu: yumurta lizizm proteini.) Net:200 g ℮ Menşe Ülke: Türkiye Muhafaza Şartları: Buzdolabında muhafaza ediniz.
muhafaza ediniz.
* 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.

