
Doğal İçerikleri İle
Kurutulmuş

Sağlıklı Ürünler...

Yüksek kaliteli ürünleri müşterilerimiz ile 
buluşturmayı amaçlayan firmamız organik tarım ve 

gıda güvenliği sertifikalarına sahiptir. 
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2000 yılından günümüze kendi topraklarımıza anlaşmalı üreticilerimizin
alanlarını da dahil ederek organik üretim potansiyelimizi geliştirip
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Tesisimizde tüm bölümler gıda güvenliği standartlarına göre dizayn edilmiş olup;
111.600 hektar alan ve 150.000 kayısı ağacımız ile 6000 m2’lik kapalı alanda ve 
hijyenik şartlarda, profesyonel bir ekip tarafından üretim yapılmaktadır.

 Yüksek kaliteli ürünleri müşterilerimiz ile buluşturmayı amaçlayan firmamız
organik tarımla ilgili gerekli tüm sertifikalara sahiptir.

Kurulama tünellerimiz, yıkama ve paketleme departmanları, Şoklama odaları,
soğuk hava depolarımız ile ürünlerimizi muhafaza etmekteyiz.

Yıllık 2.500 ton organik ve 13.000 ton kayısı işleme kapasitemiz mevcuttur.
150 gr ve 12.7 kg arasında son teknolojiye sahip makinelar ile her türlü paketleme
 yapmaktayız.

Hakkımızda
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Eşsiz Meyveler
%100 Doğal

Özenle Kurutulmuş

Hijyenik bir tesiste mevzuata uygun olarak işlenen en kaliteli çiğ meyveleri 
yüksek standartlarda kurutarak doğal ve sağlıklı ürünler haline getiriyoruz.



Ürünlerimiz

Kuru Dut Kuru Kayısı

Kuru İncirKuru Erik
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Kuru Dut

Kuru Dut
Kuru dut, meyvenin daha uzun süre muhafaza edilmesi 
için, toplanma aşamasının ardından güneşte kurutulması 
ve meyvenin sahip olduğu suyu kaybederek hacimce 
küçülmesi halidir. Meyve bu sayede içeriğinden hiçbir şey 
kaybetmeden daha uzun süre saklanıp tüketilebilmektedir.

Firmamız sahip olduğu diğer tüm organik ürünlerde 
olduğu gibi, organik üretimin amaçladığı tüketici sağlığını 
koruma, ilaç, gübre, büyüme düzenleyiciler ve hormonlar 
gibi kimyasal, çözülebilir ve inorganik maddelerden uzak 
%100 organik bu ürünleri siz değerli tüketicilerimizin sofra-
larına konuk etmeyi misyon edinmiştir.
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Kuru Kayısı

Organik Kayısı
Kayısı sahip olduğu vitamin, mineral ve zengin lif içeriği ile 
yemelik, kurutmalık ve konservelik gibi kullanım şekilleri ile 
endüstriyel olarak farklı biçimlerde değerlendirilmektedir. 
Meyve suyu, marmelat, reçel, pestil ve dondurma, jöle, 
krema, şekerleme, likör, pasta ve yoğurt yapımında kulla-
nılmaktadır.

Firmamız sahip olduğu diğer tüm organik ürünlerde 
olduğu gibi, organik üretimin amaçladığı tüketici sağlığını 
koruma, ilaç, gübre, büyüme düzenleyiciler ve hormonlar 
gibi kimyasal, çözülebilir ve inorganik maddelerden uzak 
%100 organik bu ürünleri siz değerli tüketicilerimizin sofra-
larına konuk etmeyi misyon edinmiştir.
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Kayısı Çekirdeği

Kayısı Çekirdeği
Fonksiyonel gıdalar grubunda yer alan kayısı çekirdeği 
içeriğinde mevcut olan polisakkarit, yağ asidi ve sterol 
türevlerinin yanı sıra karatenoid, çeşitli vitamin, mineraller 
ve uçucu bileşikleri bulundurmaktadır. Yapılan araştırmala-
ra göre bir kayısı çekirdeği % 21,8 protein, % 40,2 yağ, % 
35,8 diyet lifi içermektedir. Protein içeriği % 14.1 ile % 45.3 
arasında değişmektedir.

Firmamız sahip olduğu diğer tüm organik ürünlerde 
olduğu gibi, organik üretimin amaçladığı tüketici sağlığını 
koruma, ilaç, gübre, büyüme düzenleyiciler ve hormonlar 
gibi kimyasal, çözülebilir ve inorganik maddelerden uzak 
%100 organik bu ürünleri siz değerli tüketicilerimizin sofra-
larına konuk etmeyi misyon edinmiştir.
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Sarı Kayısı

Konvansiyonel Kayısı (Sarı Kayısı)
Kayısı meyvesinin kurutulması sonucunda elde edilen bir 
kuru kayısı çeşididir. 

Sarı kayısı olarak da bilinen bu tür kuru kayısılar mikrobiyal 
içerik açısından %100 güvenlidir.

Firmamız sahip olduğu diğer tüm organik ürünlerde 
olduğu gibi, organik üretimin amaçladığı tüketici sağlığını 
koruma, ilaç, gübre, büyüme düzenleyiciler ve hormonlar 
gibi kimyasal, çözülebilir ve inorganik maddelerden uzak 
%100 organik bu ürünleri siz değerli tüketicilerimizin 
sofralarına konuk etmeyi misyon edinmiştir.
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Gün Kurusu

Gün Kurusu Kayısı
Kuru kayısı çeşitlerinden biri olan Gün Kurusu, kayısının 
toplanma aşamasının ardından ayıklanarak güneşte kuru-
tularak elde edilir. Uzun süre muhafaza edilmek amacıyla 
güneşte kurutulan gün kurusu, hiçbir katkı maddesi olma-
dan ve herhangi bir işleme maruz kalmadan tüketim için 
hazırlanır.

Firmamız sahip olduğu diğer tüm organik ürünlerde 
olduğu gibi, organik üretimin amaçladığı tüketici sağlığını 
koruma, ilaç, gübre, büyüme düzenleyiciler ve hormonlar 
gibi kimyasal, çözülebilir ve inorganik maddelerden uzak 
%100 organik bu ürünleri siz değerli tüketicilerimizin 
sofralarına konuk etmeyi misyon edinmiştir.

:5

22000:2005MSCB-108



www.ma l a t yab i r l i ko rgan i k . com

Soft Kayısı

Soft (Nemlendirilmiş) Kayısı
Kayısı hem yaş hem de kuru olarak tüketilebilmektedir. 
Kayısı yetiştirilme aşamasından kurutulma aşamasına dek 
hiçbir katkı maddesi içermemektedir.

Bu yönüyle organik kayısı, herhangi bir işleme maruz 
kalmadan ve doğal içeriğinden hiçbir şey kaybetmeden 
daha uzun ömürlü muhafaza edilmesi için çekirdeklerin-
den ayrılıp, yıkanıp güneşte kurutularak tüketime hazırlan-
mış ürünü.

Tesisimizde yüksek sıcaklıktan geçirerek nemlendirip el 
değmeden paketleme işlemi yapıyoruz. Ürünün bu 
formunda yenilebilmesi daha kolay ve yumuşak bir lezzet 
elde etmekteyiz.
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Kuru Erik

Kuru Erik & Soft (Nemlendirilmiş) Erik
Kuru erik tamamen doğal yetiştirilip olgunlaşmasının 
ardından toplanır. Kuru erik içeriğinde bulunan besinleri ve 
yüksek lif oranını kaybetmeden daha uzun süre muhafaza 
edebilmek için çekirdeğinden ayrılarak yıkanır, güneşte 
kurutularak tüketime hazır hale getirilen ürün Tesisimizde 
yüksek sıcaklıktan geçirerek nemlendirip el değmeden 
paketleme işlemi yapıyoruz. Ürünün bu formunda yenile-
bilmesi daha kolay ve yumuşak bir lezzet elde etmekteyiz.-
Sadece sıcak su uygulaması ile ürünün içerisinde oluşabile-
cek bütün riskleri engelliyoruz. Böylelikle ürünlerimiz yetiş-
tirilişinden sizlere ulaşana kadar sağlığa zararlı hiç bir 
madde uygulaması yapmıyoruz.
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Kuru İncir

Kuru İncir &  Soft (Nemlendirilmiş) İncir
Kuru incir, doğal kurutma işlemleri sonrasında tüketime 
sunulan incir olarak tanımlanmaktadır. Kuru incir, zengin 
şeker oranı, aminoasitler, karoten, tiamin ve çeşitli mineral-
lerle birlikte yağ içeriğinin düşük olmasından dolayı dünya-
da üretim açısından büyük bir paya sahip olan kurutulmuş 
meyveler arasında yer alır.

Tesisimizde yüksek sıcaklıktan geçirerek nemlendirip el 
değmeden paketleme işlemi yapıyoruz. Ürünün bu 
formunda yenilebilmesi daha kolay ve yumuşak bir lezzet 
elde etmekteyiz.Sadece sıcak su uygulaması ile ürünün 
içerisinde oluşabilecek bütün riskleri engelliyoruz. Böylelik-
le ürünlerimiz yetiştirilişinden sizlere ulaşana kadar sağlığa 
zararlı hiç bir madde uygulaması yapmıyoruz.
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A. Çığlık Köyü Yel Ağacı Mevkii Doğanşehir, Malatya
T. +90 422 523 82 01 | F. +90 422 523 82 17 | E.  info@malatyabirlikorganik.com
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