Son fiyat değişikliği: 18.09.2019

BEYPİLİÇ - Vakıfgeçitveren Köyü Kabakçıkırı Sokak No: 4 BOLU
Popeyes New Mild Fillets: Piliç eti, Su, Tuz, Aroma Arttırıcılar(E621,E635),Modifiye mısır
nişastası, Peyniraltı suyu tozu, Sarımsak, Kereviz, Soğan Tozu,Kabartıcı(E500), Maya
ekstraktı, Palm yağı, Asitlik düzenleyici(E500), Antioksidan(E331), Emülsifiyer(E415).
Popeyes Mıld Strips: Piliç eti, Su, Tuz, Aroma Arttırıcılar(E621,E635), Modifiye mısır nişastası,
Peyniraltı suyu tozu, Sarımsak, Kereviz, Soğan Tozu, Kabartıcı(E500), Maya ekstraktı, Palm
yağı, Asitlik düzenleyici(E500), Antioksidan(E331), Emülsifiyer(E415).
Popeyes Mıld Bone: Piliç eti, Su, Tuz, Aroma Arttırıcılar(E621,E635), Modifiye mısır nişastası,
Peyniraltı suyu tozu, Sarımsak, Kereviz, Soğan Tozu, Kabartıcı(E500), Maya ekstraktı, Palm
yağı, Asitlik düzenleyici(E500), Antioksidan(E331), Emülsifiyer(E415).
Popeyes Dip’n Chicken: Piliç eti, Su, Modifiye mısır nişastası, Tuz, Bitkisel Hidrolize
Protein (Gluten) Aroma arttırıcılar(E621,E635), Şeker, Bitki ve baharat karışımı, Asitlik
düzenleyici(E270), Biber aroma vericiler, Emülgatör(Soya lesitini).
Popeyes Popcorn Bites: Piliç eti, Su, Tuz, Aroma Arttırıcılar(E621,E635), Modifiye mısır
nişastası, Peyniraltı suyu tozu, Sarımsak, Kereviz, Soğan Tozu, Kabartıcı(E500), Maya
ekstraktı, Palm yağı, Asitlik düzenleyici(E500), Antioksidan(E331), Emülsifiyer(E415).
Popeyes Wicked Chicken: Piliç eti, Su, Tuz, Aroma Arttırıcılar(E621,E635), Bitki ve
baharat karışımı(Kereviz), Hidrolize bitkisel protein, Peyniraltı suyu tozu, Aroma
vericiler(Biber,Sarımsak), Maya ekstraktı, Asitlik düzenleyici(E262ii), Soya.
Popeyes Mild Big Drumstick: Piliç eti, Su, Tuz, Aroma Arttırıcılar(E621,E635), Modifiye
mısır nişastası, Peyniraltı suyu tozu, Sarımsak, Kereviz, Soğan Tozu, Kabartıcı(E500),
Maya ekstraktı, Palm yağı, Asitlik düzenleyici(E500), Antioksidan(E331), Emülsifiyer(E415).
Popeyes Spicy Wings: Piliç kanat, Su, Tuz, Modifiye mısır nişastası, Bitki ve baharat
karışımı, Maya ekstraktı, Kereviz, Emülgatör(Soya lesitini), Biber aroma vericiler, Asitlik
düzenleyici(E500), Antioksidan(E331), Emülsifiyer(E415).
Popeyes Spicy Bone: Piliç eti, Su, Tuz, Modifiye mısır nişastası, Bitki ve Baharat
karışımı, Maya eksraktı, Kereviz, Emülgatör(Soya lesitini), Biber aroma vericiler, Asitlik
düzenleyici(E500), Antioksidan(E331), Emülsifiyer(E415).
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
UNILEVER - Ulaş-Çamlık Mah. Çorlu, Tekirdağ
Sana Dorina: Bitkisel yağlar(değişen miktarda palm, hindistan cevizi, pamuk, kanola, aspir,
ayçiçek, keten tohumu), su, emülgatör(yağ asitlerinin mono ve digliseridleri, ayçiçek lesitini),
tuz(en fazla%0,5), koruyucu(potasyum sorbat), asitlik düzenleyici(sitrik asit), tereyağı aroma
vericisi, vitaminler(A,D), renklendirici(beta karoten), İz miktarda süt ve süt ürünleri içerebilir.
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Cole Slaw Sos: Bitkisel sıvı yağ(değişen miktarlarda kanola, ayçiçek), su, şeker, salatalık
turşusu, yumurta sarısı, sirke, tuz, modifiye nişasta, kıvam arttırıcı(ksantan gam),
koruyucu(sorbik asit), aroma vericiler(hardal,dereotu), limon suyu konsantresi,asitlik
düzenleyici(hidroklorik asit). İz miktarda süt ve süt ürünleri, hardal, kereviz içerebilir.
Calve Ketçap: Su, şeker, domates salçası, sirke, modifiye nişasta, tuz, elma suyu konsantresi,
koruyucu(sodyum benzoat), doğal baharat aroma vericisi(kereviz), İz miktarda yumurta, süt
ve süt ürünleri, hardal, gluten ve balık ürünü içerebilir.
Peynirli Sarımsaklı Mayonez: Bitkisel sıvı yağ(değişen miktarlarda kanola, ayçiçek), su,
yumurta sarısı, sarımsak, sirke, şeker, peynir(süt ürünü), tuz, kekik, koruyucu(sorbik asit),
aroma vericiler, biber ekstraktı, antioksidan(EDTA), soğan tozu. İz miktarda hardal, kereviz
içerebilir.
Carte D’or Meyve Şöleni Sos: Glukoz şurubu, şeker, değişen miktarlarda meyveler
%14 (çilek, vişne, ahududu, karadut püre), su, renklendiriciler (havuç suyu konsantresi,
antosiyanin, karamel), kıvam arttırıcılar (modifiye nişasta, karragenen, ksantan gam), asitlik
düzenleyici(sitrik asit, malik asit), koruyucu (potasyum sorbat), aroma verici.İz miktarda
gluten, yumurta, hardal, süt ve süt ürünleri ve kereviz içerebilir.
Carte D’or Çikolatalı Sos: Glukoz şurubu, su, bitkisel hindistancevizi yağı, kakao tozu, yağsız
süt tozu, bitter çikolata (şeker, kakao kitlesi, kakao yağı, emulgatör[ayçiçek lesitini], vanilin)
(%2) , modifiye nişasta, emulgatör (ayçiçek lesitini), koruyucu (potasyum sorbat), tuz, kıvam
arttırıcı (ksantan gam). İz miktarda gluten, yumurta, hardal ve kereviz içerebilir.
Carte D’or Karamelli Sos: Glukoz şurubu, su, tereyağ altı suyu tozu (süt ürünü),
bitkisel hindistancevizi yağı , yağsız süt tozu, modifiye nişasta, kıvam arttırıcı (pektin),
renklendiriciler (karamel, anatto), karamel şurubu (%0,13), koruyucu (potasyum sorbat),
aroma verici, tuz. İz miktarda gluten, yumurta, hardal ve kereviz içerebilir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
ASSAN-COLORADO - Kepekler Mahallesi Sivritepe Mevkii, Susurluk, Balıkesir
Kova Mayonez: Ayçiçek yağı, su, pastörize yumurta sarısı, sirke, glikoz fruktoz şurubu,
limon suyu konsantresi, tuz, koruyucu madde(potasyum sorbat), antioksidan(EDTA), limon
aroma verici.
Acılı Mayonez: Ayçiçek yağı, tuz, su, sirke, şeker, hardal sosu, pastörize yumurta sarısı,
acı toz biber, baharat, asitlik düzenleyici(sitrik asit), koruyucu madde(sodyum benzoat,
potasyum sorbat), kıvam arttırıcı(ksantan, tara ve guar gam),acı biber ekstraktı, hardal
aroma verici, renklendirici(beta karoten), antioksidan madde(EDTA).
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
EKMEK UNLU - Kömürcüoğlu Cad. Taşocakları Mevkii No:11 Tavşanlı Köyü, Gebze, Kocaeli
4,5” Çift Çizik Ekmek: Buğday unu, su, şeker, bitkisel yağ(pamuk yağı, palm yağı),
ekmek mayası, vital buğday gluteni, ekmek katkısı(modifiye nişasta, buğday unu,
emülgatörler(E472e, E471), stabilizör(E170), enzim(alfa amilaz), antioksidan(E300)),
tuz, koruyucu(kalsiyum propiyonat), deaktif maya, antioksidan(askorbik asit).
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Ürünlerimiz gluten içerir. İz miktarda susam, süt ve süt ürünleri, yumurta ve yumurta
ürünleri, soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri içerebilir.
4,25” Ekmek: Buğday unu, su, şeker,bitkisel yağ(pamuk yağı,palm yağı),vital buğday
gluteni,susam(%1,24), tuz, ekmek katkısı(emülgatörler(E472e,E471), Stabilizör(E170),
buğday unu, enzim(alfa amilaz, glukooksidaz, ksilanaz), antioksidan(E300)),
koruyucu(kalsiyum propiyonat), çörek otu(%0,22), antioksidan(askorbik asit), Ürünlerimiz
gluten ve susam içerir. İz miktarda yumurta ve yumurta ürünleri, soya fasulyesi ve soya
fasulyesi ürünleri, süt ve süt ürünleri içerebilir.
7 “ Tombul Ekmek: Buğday unu, su, şeker, bitkisel yağ(pamuk yağı, palm
yağı), ekmek mayası, mısır irmiği(%2,1), vital buğday gluteni, tuz, ekmek
katkısı(Emülgatörler(E472e,E471), Stabilizör(E170), buğday unu, enzim(alfa amilaz,
glukooksidaz, ksilanaz), antioksidan(E300)), koruyucu, (kalsiyum propiyonat),
antioksidan(askorbik asit). Ürünlerimiz gluten içerir. İz miktarda yumurta ve yumurta
ürünleri, soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri, süt ve süt ürünleri içerebilir.
Bisküvi Ekmeği: Buğday unu, su, krema yağı, katkı(buğday unu,yağsız süt tozu,
emülgatörler: sodyum sterol 2 laktilat ve yağ asitlerinin mono ve digliseridleri, Yumurta
beyazı tozu, Kabartıcılar: Sodyumbikarbonat, Sodyum alüminyum polifosfat, Monokalsiyum
fosfat, tuz, Tereyağı aroma vericisi, süt proteini, şeker, gluten, stabilizer: guar gam, beyaz
biber). Ürünlerimiz gluten, yumurta ve yumurta ürünleri, süt ve süt ürünleri içerir. İz
miktarda susam, soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri içerebilir.
Panini Ekmeği: Buğday unu, su, maya, bitkisel yağ ( pamuk yağı,palm yağı), vital buğday
gluteni, tuz, ekmek katkısı(emülgatörler(E472e, E471), stabilizör(E170), Buğday unu, enzim
(alfa amilaz, glukooksidaz, ksilanaz), antioksidan(E300), Koruyucu(kalsiyum propiyonat),
deaktif maya. Ürünlerimiz gluten içerir. İz miktarda susam, yumurta ve yumurta ürünleri,
soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri, süt ve süt ürünleri içerebilir.
Dondurma Külahı: İçme suyu, buğday unu, patates nişastası, ayçiçek yağı, emülgatör(Soya
lesitini), Kabartıcı(Sodyum bikarbonat), Tuz, Aroma(vanilin). Alerjen madde(gluten, soya
lesitini)içerir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
FASDAT SEBZE - Atatürk Osb 1. Kısım Mah. 1. Cad. 9 Döşemealtı, Antalya
Doğranmış Lahana: Lahana
Doğranmış Yıkanmış Göbek Marul: Göbek Marul
BAHÇIVAN - E-5 Karayolu Üzeri Kırıkköy Sapağı Lüleburgaz / Kırklareli
Rende Mozarella Peynir: Pastörize edilmiş inek sütü(laktoz içerir), tuz, starter kültür,
peynir mayası.
Salata Küp Beyaz Peynir: Pastörize edilmiş inek sütü, tuz, kültür, peynir mayası.
Bembeyaz Beyaz Peynir: Pastörize edilmiş inek sütü(laktoz içerir), tuz, starter kültür,
peynir mayası.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
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ATAKEY - Susuz-Sakarya Mah. Ankara Cad. Afyonkarahisar Merkez, Afyonkarahisar
Kafes Patates: Patates, Bitkisel yağ, Modifiye patates nişastası,Pirinçunu, Tuz, Kabartıcılar
(E450,E500), Kıvam Arttırıcı (E415).
9*9 Patates: Patates, Bitkisel yağ, Modifiye patates nişastası, Pirinç unu, Tuz, Kabartıcılar
(E450,E500), Kıvam Arttırıcı (E415).
BTA / CAKES AND BAKES - Akçaburgaz Mah. 361. Sok. 5 Esenyurt, İstanbul
Rokoko: Kakaolu pandispanya(kakaolu pandispanya toz karışımı(şeker, buğday unu,
buğday nişastası, taşıyıcılar(kurutulmuş glikoz şurubu, yağsız süt tozu, sodyum fosfat),
emülgatörler(E472a, E472b), yağı azaltılmış kakao tozu, mısır nişastası, kabartıcılar(E450i,
E500i), yumurta, su)), çırpma krema(pastörize inek sütü kreması, emülgatörler(E472,
E472b),şeker,kıvam arttırıcı(sodyum aljinat))(%25,4), şekerli şanti(su, hidrojenlenmiş bitkisel
yağlar, şeker, süt proteinleri, tuz, stabilizörler(E420ii,E463), emülgatörler(E472e,soya
lesitini, E472b), tatlandırıcılar, renklendirici(E160a)), pudra şekeri, yumurta, bitter
çikolata sosu(bitter çikolata(şeker, kakao kitlesi, kakao yağı, yağı azaltılmış kakao tozu,
emülgatörler(soya fasulyesi lesitini, PGPR), aroma verici(vanilin)), şekersiz krema(su,
hidrojenize edilmiş bitkisel yağlar, krema, süt yağı tozu, emülgatörler(E435, soya lesitini,
E471), stabilizörler(E412, E410), renklendirici(E160a))), bitter çikolata(kakao kitlesi, şeker,
kakao yağı, kakao tozu, emülgatör(soya lesitini), vanilya aroma verici), vanilya aroma verici.
İz miktarda sert kabuklu meyveler ve sülfit içerebilir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
ANKARA UN - Ahi Evran Mahallesi, 06930 Ahi Evran Osb/Sincan/Ankara
Çiftleylek Un: Buğday unu,Antioksidan(Askorbik asit).
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
SÜTAŞ - Sütaş Karacabey Fabrika-Uluabat Mah. 16700 Karacabey/Bursa
Sütaş Aksaray Fabrika-Erenler OSB Mah. Adana Yolu Üzeri Aksaray Organize Sanayi
Bölgesi Atatürk Bulvarı No:10 Merkez/Aksaray
Burger Peyniri: Cheddar peyniri(%75),tereyağı(%8),süt tozu(%4),su(%12),emülsifiye
edici tuzlar(sodyum sitrat,sodyum fosfat,potasyum fosfat),renklendirici(kırmızı biber
özü),koruyucu(potasyum sorbat).
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
GÖNOVA - Taştepe Mahallesi Taştepe Sokak No:38 Gönen Balıkesir
Dilim peynir: Cheddar peyniri,su,asitlik düzenleyiciler(trisodyum sitrat,sitrik asit),enzim
modifiye peynir(EMC),emülsifiye edici tuz(trisodyum fosfat),tuz,koruyucu(potasyum
sorbat),renklendiriciler(paprika ekstraktı,betakaroten),emülgatör(ayçiçeği lesitin).
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
BERRAK - Gemiç Köyü, Orhangazi, 16825 Bursa - Türkiye
Dilimlenmiş Turşu: Salatalık,su,sirke,asitliği düzenleyici asetik asit,tuz,acı biber suyu.
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MAGGİ - Sırabademler Mah. Paşaçayırı Karacabey, Bursa
Patates Püresi Karışımı: Kurutulmuş patates(%86),yağsız süt tozu(%6),bitkisel
yağ(palm),tuz,laktoz(süt ürünü),emülgatör(yağ asitlerinin mono ve digliseritleri),süt
proteini,stabilizör(difosfat,sodyum sitrat), aroma verici (tereyağı),asitliği düzenleyici(sitrik
asit),antioksidan(sodyum metabisülfit),turmerik ekstraktı.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
EASYFOOD - Genel Merkez Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Cad. Erkan Sok. No:10 Çayırova
41420 Kocaeli
Pirinç Pilavı: Pirinç,Ayçiçek yağı,margarin,tavuk bulyon,pancar şekeri,limon suyu,tuz ve su.
Alerjen uyarısı: süt ürünü ve kereviz içerir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
MCCORMICK - Çınarköy Köyü İzmir Yolu 1 Maden Altı Küme Evleri Kemalpaşa, İzmir
Tavuk Kaplaması Çeşnisi: Buğday unu(gluten), Tuz, Buğday gluteni,
Emülgatör(mikrokristalin selüloz), Yağsız süt tozu, Kabartıcı(Sodyum hidrojen karbonat),
Emülsifiye edici tuz(sodyum asit pirofosfat), Şeker, Topaklanmayı önleyici(Silikon dioksit),
Kıvam arttırıcı(Ksantan gam), Baharat, Renklendirici(Paprika ekstraktı).
Gravy Çeşnisi: Modifiye mısır nişastası,Aroma arttırıcılar(E621,E635),Tuz,Soğan
tozu,maya eksraktı,Şeker,Baharat karışımı(Sarımsak tozu,Acı kırmızı pul biber,Tatlı kırmızı
toz biber,Karabiber,Maydonoz,Kimyon,Kekik),Asitlik düzenleyici(E270),Biber aroma
vericileri,Bitkisel yağ(Palm),Tütsü aroma vericisi,Renklendiriciler(E150d,E160c) Sülfit içerir.
Kajun Çeşnisi: Tuz, Laktoz, Aroma Arttırıcılar(monosodyum glutamat), Sarımsak tozu, Kekik
Yaprak, Hidrolize bitkisel protein, Şeker, Öğütülmüş Karabiber, Kırmızı toz biber, Öğütülmüş
fesleğen, maydonoz, Acı kırmızı toz biber, Topaklanmayı önleyici(silikon dioksit, kalsiyum
silikat), Asitlik düzenleyiciler(sitrik asit, malik asit), Baharat, Renklendirici(Paprika ekstraktı),
Aroma vericiler(Biber) Alerjen uyarısı: Süt ürünleri, Soya, Gluten içerir.
Jambalaya Mix: Modifiye mısır nişastası, Tuz, Baharat karışımı(Tatlı toz biber, acı kırmızı
toz biber, kereviz), Buğday unu, Peynir altı suyu tozu, Şeker, Soğan tozu, Maya ekstraktı,
Aroma Arttırıcılar(MSG, Disodium 5 Ribonukleotid), Sarımsak Granül, Aroma vericiler ( Tütsü,
Yeşil biber ), Renklendiriciler ( Amonyum Sülfit Karamel, Paprika ekstraktı, Kurkumin ),
Bitkisel Yağ ( Palm ). Gluten içerir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
COCA COLA COMPANY - Yulaflıköyü Velimeşe Mevkii Çorlu/Tekirdağ
Coca Cola: Su, Karbondioksit, Renklendirici(Karamel), Asitliği Düzenleyiciler (Fosforik
asit), Doğal aroma vericiler, Kafein(maks.0,150 g/l) *Kullanılan şeker veya fruktoz-glikoz
şurubu paket üzerine kodlanmıştır.
Coca Cola Şekersiz: Su,Karbondioksit,Renklendirici (Karamel),Asitliği Düzenleyiciler
(Fosforik asit,Sodyum sitrat), Tatlandırıcılar(Sukraloz, Asesülfam K), Aroma vericiler,
Koruyucu(Sodyum benzoat), Kafein(maks 0,150 g/l), Köpüklenmeyi önleyici(dimetil
polisiloksan).
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Coca Cola Light: Su, Karbondioksit, Renklendirici(Karamel), Asitliği Düzenleyiciler
(Fosforik asit), Doğal aroma vericiler, Tatlandırıcılar*(Aspartam**, Asesülfam
K),Koruyucu(Sodyum benzoat), Kafein(maks 0,150 g/l), Köpüklenmeyi önleyici(dimetil
polisiloksan) ** Fenilalanin kaynağı içerir.
Fanta: Su, Şeker (S)* veya fruktoz-glukoz şurubu(F)*, karbondioksit, Portakal suyu
konsantresi(meyve oranı en az %3), Asitliği düzenleyiciler(Sitrik asit,Sodyum sitrat),
Portakal aroma vericileri, Koruyucu(Potasyum sorbat), Antioksidan
(Askorbik asit), Renklendirici(Beta karoten), Kıvam arttırıcı(Keçi boynuzu gamı).
*Kullanılan şeker veya fruktoz-glikoz şurubu paket üzerine kodlanmıştır.
Sprite: Su, Şeker (S)* veya fruktoz-glukoz şurubu(F)*, karbondioksit, asitliği düzenleyiciler
(sitrik asit,sodyum sitrat), tatlandırıcılar(asesülfam K,aspartam**), koruyucu(sodyum
benzoat), doğal limon vericileri. *Kullanılan şeker veya fruktoz-glikoz şurubu paket üzerine
kodlanmıştır.** Fenilalanin kaynağı içerir.
Fuse Tea Soğuk Çay Limon Aromalı İçecek: Su, Şeker (S)* veya fruktoz-glukoz şurubu(F)*,
asitliği düzenleyiciler(sitrik asit,sodyum sitrat), çay esktraktı( % 0,1), çay ve limon aroma
vericileri, koruyucular (potasyum sorbat,sodyum benzoat), limon suyu konsantresi(meyve
oranı en az % 0,1) *Kullanılan şeker veya fruktoz-glikoz şurubu paket üzerine kodlanmıştır.
Fuse Tea Soğuk Çay Şeftali Aromalı İçecek: Su, şeker veya fruktoz glikoz şurubu, asitliği
düzenleyiciler(sitrik asit,sodyum sitrat), çay esktraktı( % 0,1), şeftali aroma vericileri,
şeftali suyu konsantresi(meyve oranı en az % 0,1), koruyucular (potasyum sorbat, sodyum
benzoat).
CAKE STUDIO - Özgörkey Cad. No.5 35860 Torbalı/İZMİR
Profiterol Cup: Süt, UHT Bitkisel krema, (su, bitkisel yağ, şeker, süt proteinleri,
stabilizör (sorbitol şurubu, hidroksipropil selüloz), emülgatör(yağ asitlerinin mono ve
digliseritlerinin mono ve diasetil tartarik asit esterleri, soya lesitini, polisorbat), tuz,
doğal vanilya aroma verici, renklendirici(betakaroten)), pandispanya için toz karışım(un,
şeker, kakao tozu, yumurta tozu, buğday nişastası, modifiye mısır nişastası, yağsız süt
tozu, kabartıcılar(E500i), emülgatörler(E475,E471), koruyucu,(E202,E282), yumurta,
krema tozu(şeker, kıvam arttırıcı(modifiye patates nişastası), süt tozu, emülgatör(E472b,
E471), bitkisel yağ, maltodekstrin, süt proteini, stabilizör E516,E450,E339), tuz,
renklendirici(E160a), vanilya aroması)bitter kuvertür(şeker, kakao kitlesi, kakao yağı,
emülgatör(soya lesitini), doğal vanilya aroma vericisi), çikolata jöle(kristalize toz
şeker, içme suyu, glikoz şurubu, kakao tozu(%5), kıvam arttırıcılar(agar, pektin), asitliği
düzenleyiciler(sitrik asit, sodyum polifosfat), koruyucu(potasyum sorbat)), içme suyu,
sade jöle(şeker, su, glikoz şurubu, kıvam arttırıcı(agar, pektin), asitlik düzenleyici(sitrik asit,
polifosfat), koruyucu(potasyum sorbat)), buğday unu, bitkisel sıvıyağ(ayçiçek),gliserin.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
ÖZGÖRKEY - Özgörkey Cad. No:5 35860 Torbalı/İzmir
Susamlı Soğan Kroket Halka: Soğan, su, modifiye selüloz, buğday unu, modifiye nişasta, 6

tuz, kaplama malzemesi,(buğday unu, mısır nişastası, modifiye mısır nişastası, tuz, bitkisel
yağ, stabilizatör(E415), topaklanmayı önleyici(E551), su, maya), susam, bitkisel yağ(palm,
ayçiçek) Alerjen içerik: Gluten ve susam içerir.
Mısır: Mısır.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
EMEK - Çağrışan Mah. Eski Mudanya Cad. No:7 Mudanya, 16950 Bursa/Türkiye
Kızartma Yağı: Bitkisel yağ(Palm olein),Antioksidan(TBHQ),Sitrik asit,Köpük
önleyici(Dimetilpolisiloksan).Tuz eklenmemiştir.
USTAM
Sprey Yağ: Rafine bitkisel sıvı yağ(Kanola,Ayçiçek), itici gazlar(propan,bütan), emülgatör
(lesitinler(soya,ayçiçek)).
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
NESTLE - PK 49 16700 Karacabey/Bursa
Nescafe Alegria Delicate: Çözünebilir kahve,öğütülmüş kahve(%3).
Çikolatalı,Sütlü İçecek Tozu: Yağı azaltılmış içilebilir çikolata(%85), (şeker,kakao tozu),
yağsız süt tozu(%14), tuz, kıvam arttırıcılar(karragenan,ksantan gum,guar gam), aroma
vericiler.
Cappucino Creamer: Yağsız süt tozu (%38), glukoz şurubu, bitkisel yağ (hindistancevizi),
asitliği düzenleyici (dipotasyum fosfat), stabilizörler (sodyum polifosfat, trisodyum sitrat),
topaklanmayı önleyici (silikon dioksit).
Neskafe Alegria Vanilyalı Cappucino: Sütlü kahve beyazlatıcısı(yağsız süt tozu(%38),
glukoz şurubu,bitkisel yağ(Hindistan cevizi), asitliği düzenleyici(dipotasyum fosfat),
stabilizörler(sodyum polifosfat,trisodyum sitrat)), şeker, çözünebilir kahve, aroma
verici(vanilin), topaklanmayı önleyici(silikon dioksit), tuz, kıvam arttırıcı(karragenan).
Buğday (gluten) içerebilir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
İNCEOĞLU UN - Bozburun Mah. Menderes Bulvarı No: 246 Merkezefendi/Denizli
Un: Buğday unu,Fungal-Amilaz enzimi,Antioksidan(E-300) Alerjen bildirimi: Gluten içerir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
CARGILL - Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde No: 17-18, Balıkesir
Kızartma Yağı: Bitkisel yağlar(palm yağları ve türevleri),Antioksidan(TBHQ-Tersinir bütil
Hidrokinon),Köpüklenmeyi önleyici(DMPS-Dimetil polisiloksan),Tuz eklenmemiştir.
MISSION FOODS - Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş/İstanbul
Tortilla Ekmeği: Buğday unu(%60), su, bitkisel yağ(palm yağı), emülsifiye ediciler:
E471(sebze), şeker, tuz, kabartıcı ajanlar(E500,E450),asit (malik asit). Alerjen uyarısı:
Buğday unu içerir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
TOSUN KARDEŞLER - Firuzköy Mh. Bağlariçi Cad. No:48 Avcılar/İstanbul
Siyah Kornet Külah: Su, Özel amaçlı buğday unu , Toz Şeker, Bitkisel Yağ, Soya lesitini 7

(E322) , Carbon Black (E 153) Tuz, Etil Vanilin.
Tabak Kornet Külah: Buğday unu,şeker,bitkisel yağ(palm),Emülgatör(soya
lesitini),Tuz,Kabartıcı(Sodyum bikarbonat),Doğala özdeş aroma(vanilin). Ürün buğday
gluteni ve soya ürünü içermektedir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
DİMES - Organize Sanayi Bölgesi, İstiklal Mah. Gazi Bulv. No:181, 35170 Kemalpaşa/İZMİR
Yarım Yağlı Vanilya Aromalı Dondurma Karışımı: Yağlı pastörize inek sütü, şeker
(sakkaroz), süt tozu (tam yağlı ve/veya yağsız), dekstroz, krema, stabilizör (Cellulose Gum
E 466, Guar Gum E 412, karragenan E 407), Emülgatör (mono ve digliseritler E 471), Doğal
aroma vericiler. Ürün laktoz ihtiva eder,Laktoz alerjendir.
Yarım Yağlı Vanilya Aromalı Milk Shake Karışımı: Pastörize süt(yağlı ve/veya
yarım yağlı), şeker(sakkaroz), süt tozu(tam yağlı ve/veya yağsız), dektroz, krema,
stabilizör(Sodyum Alijenat E401), Karragenan E407), Bu ürün laktoz ihtiva eder. Laktoz
alerjendir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
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