


EKUR - TDİ Besi OSB Saluca Köyü Suluova / Amasya
Dilimli Isıl İşlem Görmüş Sucuk: Dana eti ve yağı, baharat karışımı, tuz, sarımsak, stabilizör 
(sodyum polifosfat), antioksidan madde (askorbik asit), koruyucu madde (sodyum nitrit).
Dilimli Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Pepperoni): Dana eti ve yağı, baharat karışımı, tuz, 
sarımsak, stabilizör (sodyum polifosfat), antioksidan madde (askorbik asit), koruyucu madde 
(sodyum nitrit).
Dilimli  Sosis: Dana eti ve yağı, patates nişastası, bitkisel protein (soya proteini), tuz, 
baharat karışımı, süt proteini, ayçiçek yağı, stabilizör (sodyum polifosfat), antioksidan 
madde (askorbik asit, sodyum askorbat), koruyucu madde (sodyum nitrit, sodyum laktat), 
kıvam arttırıcı (karregenan), renklendirici (carmin) ve tütsü aroması.
Sbarro Dilimli Jambon: Dana eti, patates nişastası, bitkisel protein (soya proteini), tuz, 
stabilizör (sodyum polifosfat), antioksidan madde (askorbik asit), koruycu madde (sodyum 
nitrit, sodyum laktat), renklendirici (carmin) ve tütsü aroması. Alerjen uyarısı: Soya proteini 
içerir.  
Dilimli Pastırma: Dana eti, çemen (çemen unu, kırmızı biber, sarımsak), tuz, koruyucu 
madde (sodyum nitrit). Gluten içerir. 
Dilimli Kavurma: Dana eti ve yağı, tuz
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.  
BEYPİLİÇ - Vakıfgeçitveren Köyü Kabakçıkırı Sokak No: 4 Bolu
Tavuk Fileto: Tavuk fileto
Pişmiş Kanat: Piliç kanat, Su, Domates salçası, Tuz, Kurutulmuş sebzeler, Bitki ve baharat 
karışımı (Kereviz, hardal), Maya ekstaktı, Ayçiçek yağı, Emülsifiyer (E450,E451).
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.  
EKMEK UNLU A.Ş - Kömürcüoğlu Cad. Taşocakları Mevkii No:11 Tavşanlı Köyü, Gebze, Kocaeli
Pizza Hamuru : Buğday unu, su, donuk katkı (buğday gluteni, buğday nişastası, deaktif 
maya, Emülgatör (diasetil tartarik asit esterleri, soya lesitini, mono ve digliseridleri (<%1)), 
askorbik asit(<%1), sistein(<%1), enzimler(un)), bitkisel yağ (pamuk yağı, hurma yağı), 
şeker, tuz, maya, magimix katkı, (buğday gluteni,buğday unu), emülgatör (bitkisel yağ 
asitlerinin mono ve digliseridlerin diasetil tartarik asit esterleri), kıvam arttırıcı (guar gam), 
deaktif maya, antioksidan (askorbik asit), enzimler). Ürünlerimiz gluten, soya fasulyesi ve 
soya fasulyesi ürünleri içerir. İz miktarda susam, yumurta ve yumurta ürünleri süt ve süt 
ürünleri içerebilir.
Pizza Hamuru Mega Kalın: Buğday unu, su, donuk katkı (buğday gluteni, buğday 
nişastası, deaktif maya, Emülgatör (diasetil tartarik asit esterleri, soya lesitini, mono ve 
digliseridleri (<%1)), askorbik asit (<%1), sistein (<%1), enzimler(un)), bitkisel yağ (pamuk 
yağı, hurma yağı), şeker, tuz, maya, (buğday gluteni,buğday unu), emülgatör (bitkisel yağ 
asitlerinin mono ve digliseridlerin diasetil tartarik asit esterleri), kıvam arttırıcı (guar gam), 
deaktif maya, antioksidan (askorbik asit), enzimler). Ürünlerimiz gluten, soya fasulyesi ve 



soya fasulyesi ürünleri içerir. İz miktarda susam, yumurta ve yumurta ürünleri süt ve süt 
ürünleri içerebilir. 
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir. 
ASSAN - Kepekler Mahallesi Sivritepe Mevkii, Susurluk, Balıkesir / Türkiye
Gyro Sos: Ayçiçek yağı, su, pastörize yumurta sarısı, pastörize krema, kornişon turşu, sirke, 
yağsız süt tozu, süt proteini( sodyum kazeinat), tuz, sarımsak, limon suyu konsentresi, 
asitlik düzenleyici ( glukono delta lakton, laktik asit), baharatlar, salatalık aroması, ribotide, 
koruyucular ( potasyum sorbat, sodyum benzoat), antioksidan ( EDTA) , limon aroması.
Makarna Sosu (Ragu Sos): Küp domates, domates püresi, su, ayçiçek yağı, şeker, tuz, havuç, 
zeytinyağı, soğan tozu, sarımsak püre, kereviz tozu, karabiber, tatlı toz biber, kurutulmuş 
maydanoz
Pizza Sosu: Domates püresi, küp domates, su, şeker, domates salçası, tuz, kıvam arttırıcı 
(asetilendirilmiş dinişasta adipat), taze fesleğen, tatlı toz biber, acı toz biber, karabiber, 
soğan tozu
Hatay Döner Sosu: Su, domates salçası, modifiye mısır nişastası, tuz, şeker, baharat, kıvam 
arttırıcı(ksantan gum), koruyucu (potasyum sorbat), tereyağı.
Kokteyl Sos:  Ayçiçek yağı, su, orta acı hardal sosu(su, hardal tohumu, sirke %2, şeker, 
baharat), domates salçası, pastörize yumurta sarısı, glikoz-fruktoz şurubu, şeker, sirke, 
tuz, modifiye mısır nişastası, baharat, limon suyu konsantresi, koruyucu( potasyum sorbat), 
aroma vericisi, kıvam arttırıcı ( ksantan gum), antioksidan( EDTA).
Colorado Hot Chili Sos(Acı Biber Sos): Su, acı biber salçası (%12), domates salçası, tuz, 
sirke, şeker, modifiye mısır nişastası, acı biber suyu (%2), soğan tozu, asitliği düzenleyici 
(sitrik asit), kıvam arttırıcı (ksantan gam), acı toz biber (%0,12), koruyucu (potasyum sorbat), 
doğal acı biber aroma vericileri, baharat. 
Chipotle Sos: Ayçiçek yağı, su, yumurta sarısı, baharat (hardal içerir), sirke, glikoz fruktoz 
şurubu, tuz, şeker, asitliği düzenleyici (hidroklorik asit), koruyucu (potasyum sorbat), 
chipotle biberi (%0,1), tütsü aroma vericisi, renklendirici (paprika oleoresin), kıvam arttırıcı 
(ksantan gam), limon suyu konsantresi, antioksidan (EDTA).
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir. 
BARİLLA - D-100 Karayolu 7. Km 14240 Bolu - Türkiye
Penne Rigate: Durum buğdayı irmiği, su. Eser miktarda yumurta içerebilir.
Spaghetti: Durum buğdayı irmiği, su. Eser miktarda yumurta içerebilir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
BERRAK - Gemiç Köyü, Orhangazi, 16825 Bursa - Türkiye
Salatalık Turşusu: Salatalık (%56), su, sirke, tuz, acı biber suyu, doğal aromalar.
Karışık Turşu: Su, çeşitli sebzeler (lahana, salatalık, domates, kırmızı biber, havuç, sarı biber) 
(%60,6), sirke, tuz,acı biber, yapı sertleştirici kalsiyum klorür (E509), asitlik düzenleyici sitrik 
asit (E330), koruyucu sodyum benzoat (E211), doğal aroma vericisi, kereviz aroma vericisi, 
antioksidan sodyum metabisülfit (E223). 



Jalapeno Dilimli Acı Biber Turşusu: Yeşil biber (jalapeno) (%62,5), su, sirke, tuz, yapı 
sertleştirici kalsiyum klorür (E509), Koruyucu (benzoat(E211))
Pancar Turşusu: Pancar (%60,6), su, sirke, tuz, şeker, koruyucu (potasyum sorbat: E202, 
koruyucu sodyum benzoat: E211, sarımsak aroması, yapı sertleştirici kalsiyum klorür: E509 
BTA / Cakes and Bakes - Akçaburgaz Mah. 361. Sok. 5 Esenyurt İstanbul
Mercimek Çorbası: Su, kırmızı mercimek (%8,3), patates, havuç, soğan, ayçiçek yağı, 
buğday unu (buğday unu, antioksidan (E300)). İz miktarda yumurta, balık, soya, süt, sert 
kabuklu meyveler, kereviz, hardal, susam, sülfit, kabuklular, yer fıstığı içerebilir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir. 
SÜTAŞ - Sütaş Karacabey Fabrika - Uluabat Mah. 16700 Karacabey Bursa / Türkiye
Sütaş Aksaray Fabrika - Erenler OSB Mah. Adana Yolu Üzeri Aksaray Organize Sanayi 
Bölgesi Atatürk Bulvarı No:10 Merkez Aksaray
Pastörize Tuzsuz Tereyağı: Pastörize inek sütü kreması, tereyağı kültürü. Tuz eklenmemiştir.
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.
TAT - İsmetpaşa Mah. 219 Sok. 1 Torbalı, İzmir
Domates Salçası: Domates
SERDAR - Ulucami Mahallesi 374 Sokak  Kuzey Serpme Evler No:85 45200 Akhisar / Manisa 
Dilimli Zeytin: Siyah zeytin, Su, Tuz, Asit Düzenleyici Laktik Asit (E270), Koruyucu Potasyum 
Sorbat (E202), Fe - Glukonat (E579)
Zeytin Ezmesi: Siyah zeytin ezmesi, Koruyucu Potasyum sorbat (E202), Laktik asit (E270).
ACETUM - Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş / İstanbul
Balsamik Sirke: Şarap sirkesi, konsantre üzüm şırası, renklendirici karamel (E150d). Doğal 
olarak sülfit içermektedir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
REİS - Çakmaklı Mevkii, Akçaburgaz Mahallesi 3051. Sokak No: 7 Esenyurt / İstanbul
Köftelik Bulgur: Köftelik Bulgur Alerjen: Buğday gluteni içerir.
METRO CHEF - Evren Mah. Koçman Cad. Güneşli Kavşağı / Güneşli / Bağcılar - İst.
Elma Sirkesi: Elma sirkesi, antioksidan E-223(Sodyum metabisülfit) Alerjen uyarısı: Sülfit
içerir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.



BİLLUR - A.O.S.B. 10003 Sk. No:7 Çiğli İzmir / Türkiye
Tuz: Rafine Tuz (Sodyum klorür), Topaklanmayı önleyici (Silisyum dioksit, E536), Potasyum
iyodat 3,5 mg / 100g
ARBELLA - Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı 73/4  33281 Kazanli Mersin / Türkiye
İrmik: İrmik 
MONTEİDA
Zeytinyağı: Zeytinyağı 
YONCA - HASAN TÜREK ÇİFTLİĞİ - Bağyolu Mah. No:238 45140 Yunusemre, 
Manisa / Türkiye
Rende Mozzarella: Pastörize inek sütü, Tuz, mozarella peynir kültürü, peynir mayası. Laktoz 
içerir. 
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir. 
YONCA - Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım, Mustafa Kemal Blv., 45030 Manisa
Ayçiçek Yağı: Ayçiçek Yağı
ERSAN - Burdur Asfaltı 9.Km Korkuteli - Antalya / Türkiye
Mantar: Mantar 
ERSAN - Burdur Asfaltı 9.Km Korkuteli - Antalya / Türkiye
Dilimli Salamura Mantar: Kültür mantası, Su, Tuz, Antioksidan (Askorbik asit E300), Asit 
düzenleyici (sitrik asit E330).
LAVALIA / İREM - Hacettepe Mah. Ankara Asfaltı (Ankara Asfaltı 5. Km) Sungurlu, Çorum
Tortilla ekmeği: Buğday unu, su, bitkisel yağ (Değişen miktarlarda palm, Tam hidrojenize 
palm, Pamuk, Kanola, Ayçiçek yağı), tuz, nem tutucu (bitkisel gliserin), kabartıcılar (sodyum 
bikarbonat, sodyum asit prifosfat), emülgatör (mono ve digliserit), koruyucular (potasyum 
sorbat, kalsiyum propiyonat), asitlik düzenleyiciler (malik asit, sitrik asit). Gluten içerir. 
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir. 
IPAY - Özbek Köyü Saraç Mevkii, 35440 Urla / İzmir
Pastörize Yumurta: Pastörize Yumurta
ANKARA UN - Ahi Evran Mahallesi, 06930 Ahi Evran Osb / Sincan / Ankara
Çift Leylek Un: Buğday unu, Antioksidan (Askorbik asit) 
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir. 
BAĞDAT BAHARAT - Sincan O.S.B. Ahi Evran Mah. Oğuz Cad. No:32-34  Sincan / Ankara
Beyaz Biber: Beyaz Biber
Kekik: Kekik
Nane: Nane 
Pul Biber: Pul Biber
Sumak: Sumak
Tatlı Toz Biber: Tatlı Toz Biber
Toz Karabiber: Toz Karabiber
Susam: Susam



BARILLA - D-100 Karayolu 7. Km 14240 Bolu - Türkiye
Lazanya: Durum buğdayı irmiği, su Eser miktarda soya ve yumurta içerebilir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir. 
EKOL - Mimar Sinan mh. Salı Lale sk. No: 8 Eyüp İSTANBUL
Parmesan Peyniri: İnek sütü %96, 7, tuz %2,5, buzağı mayası %0,5,koruyucu (lisozim E1105) 
%0,3 Alerjen: süt ve süt ürünleri içerir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir. 
UNILEVER - Ulaş - Çamlık Mah. Çorlu, Tekirdağ
Calve Mayonez: Su, bitkisel sıvı yağ (değişen miktarlarda kanola, ayçiçek), yumurta sarısı, 
modifiye nişasta, şeker, tuz, sirke, kıvam arttırıcı (ksantan gam), asitlik düzenleyiciler 
(hidroklorik asit, sitrik asit), aroma vericiler, yumurta beyazı tozu, koruyucu (sorbik asit), 
antioksidan (EDTA). İz miktarda süt ve süt ürünleri, hardal, kereviz, gluten ve balık ürünü 
içerebilir. 
Calve Ketçap: Domates Püresi, Su, şeker, sirke, modifiye mısır nişastası, tuz, elma suyu 
konsantresi, koruyucu (sodyum benzoat), doğal baharat aroması
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir. 
BAHÇIVAN - E-5 Karayolu Üzeri Kırıkköy Sapağı  Lüleburgaz / Kırklareli
Salata Küp Beyaz Peynir: Pastörize edilmiş inek sütü, tuz, kültür, peynir mayası 
Tuzsuz Tereyağ: Pastörize edilmiş inek sütü kreması, tereyağı kültürü, renklendirici (E160a)
(tuz eklenmemiştir). 
Dilimli Tost Peyniri: Pastörize edilmiş inek sütü, tuz, starter kültür, peynir mayası, 
emülsifiye edici tuzlar (E339 (disodyum fosfat), E450 (disodyum difosfat), E452 (Sodyum 
polifosfat), koruyucu E202 (potasyum sorbat). 
Bembeyaz Beyaz Peynir: Pastörize edilmiş inek sütü (laktoz içerir), tuz, starter kültür, 
peynir mayası
*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).
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).
NESTLE
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.
Nescafe 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. 
Cappucino Creamer: Yağsız süttozu (%38), glukoz şurubu, bitkisel yağ (hindistancevizi), 
asitliği düzenleyici (dipotasyum fosfat), stabilizörler (sodyum polifosfat, trisodyum sitrat),
topaklanmayı önleyici (silikon dioksit).
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir. 
FASDAT SEBZE - AOSB 1. Kısım Mah. 1. Cad. No:9 Döşemealtı / Antalya
Doğranmış Yıkanmış Göbek Marul: Göbek Marul
Yedikule Marul: Yedikule Marul
FASTRO  - Özgörkey Cad. No.5 35860 Torbalı İZMİR
Patatesli Garnitür: Yıkanmış ayıklanmış bezelye, Havuç, Patates.
GERMİR - Gazi Süleymanpaşa Mh. 26 Kasım Cd. 2. Sk. No : 36 Gelibolu. Ç:KALE
Dondurulmuş Brokoli: Brokoli
Dondurulmuş Ispanak: Ispanak
Dondurulmuş Karnabahar: Karnabahar



KNORR - Şifa Mah. Yanyol Cad. 15 Tuzla, İstanbul
Beşamel Sos: Buğday unu, yağ tozu (bitkisel yağ, laktoz, süt proteini, potasyum fosfat), 
patates nişastası, maltodekstrin, iyotlu tuz, yağsız süt tozu, doğala özdeş biber aroması.
Bolonez Sos: Domates tozu, buğday unu, mısır nişastası, soğan, şeker, iyotlu tuz, havuç, 
bitkisel sıvı yağ, maya özütü, et aromoları, kereviz, domates, tatlı kırmızı biber özütü, 
sarımsak, beyaz biber, sebze suyu aroması, sirke, kavrulmuş soğan aroması, kekik, 
maydanoz, fesleğen 
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir. 
KEREVİTAŞ - Akçalar Zafer Mah. Gölyolu Cad. 46 Nilüfer, Bursa
Light Ton Balığı Konservesi: Ton balığı, su, tuz
ATAKEY - Susuz - Sakarya Mah. Ankara Cad. Afyonkarahisar Merkez, Afyonkarahisar
Elma Dilim Patates: Patates, Bitkisel yağ, Buğday unu (Kalsiyum Karbonat, Demir, Nisain, 
Tiamin), Tuz, Modifiye Buğday nişastası, Soğan, Toz, Acı biber tozu, Sarımsak tozu, Buğday 
irmiği, Baharat, E450, E500 (ii), Mısır, Maya özü, E160 ( c ). 
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir. 
DONE - Adil Mah. Vahdet Cad. Vaniköy Sk. No:6 Sultanbeyli / İSTANBUL
Limon Sosu: Su, Asit düzenleyici (E330), Bulanıklık verici Emülsiyon, Limon aromalı 
Emülsiyon, Antioksidan Madde (E300), Antimikrobiyal madde (E202).
EKİCİ - Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım  2. Cadde No:4 07190 Döşemealtı
Ricotta Peyniri: Peyniraltı suyu (laktoz içerir), süt (laktoz içerir), stabilizatör (kalsiyum 
klorür) ve tuz.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir. 
ÖZGÖRKEY - Özgörkey Caddesi No: 5 35860 Torbalı- İZMİR
Mısır: Mısır
Tiramisu: Pandispanya yapımı için toz karışımı (şeker, buğday unu, buğday nişastası, mısır 
nişastası, kabartıcılar (sodyum karbonat, sodyum alüminyum fosfat), maltodekstrin, yağsız 
süt tozu, emülgatörler (mono ve disgliseritler, mono ve digliseritlerin laktik asit esterleri), 
kıvam arttırıcılar (karboksimetil selüloz), renklendirici (karoten)), uht bitkisel krema (su, tam 
hidrojenize bitkisel yağ (palm) (%22), şeker, süt proteini, tuz, stabilizörler (sorbitol şurubu, 
hidroksipropil selüloz), emülgatörler (mono ve digliseridlerin diasetil tartarik asit esterleri, 
mono ve digliseridlerin laktik asit esterleri, soya lesitini), doğal krema aroma vericisi), labne 
(süt ürünü), kristalize toz şeker, içme suyu, yumurta, bisküvi (buğday unu, bitkisel yağ 
(palm, soya, ayçiçek, pamuk), şeker, fruktoz şurubu, %3,5 kakao, kabartıcılar (amonyum
hidrojen karbonat, sodyum hidrojen karbonat), tuz, doğal vanilya aroma vericisi, emülgatör 
(soya lesitini), renklendirici (karamel))), kakao, %1  kahve, gıdaya uygun toz jelatin. Eser 
miktarda sert kabuklu meyve içerebilir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir. 
SALAT TEK SIKIM - E-5 Karayolu Üzeri, Büyükkarıştıran Kasabası, Lüleburgaz / Kırklareli
Ayçiçek Yağı: Rafine Ayçiçek Yağı



LA LORRAİNE - SB 4. Kısım No: 27 Yunus Emre / Hasan Türek Cad. 45030 Keçiliköy - OSB 
MANİSA
Fındıklı Beyaz Donut: Hamur ( %78)) (Buğday unu, su, palm yağı, şeker, kolza tohumu yağı, 
maya, emülgatörler (E471, E472e, E481), Soya unu, kabartıcılar (E450,E500), iyotlu tuz (tuz, 
potasyum iyodat), Buğday nişastası, kuru maya, renklendirici (E160a), antioksidan (E300)), 
kaplama (%13,5), (şeker, palm yağı, hindistan cevizi yağı, emülgatör (E322 - ayçiçeği), 
renklendirici (E171), aroma), süsleme (%8,5) (dövülmüş fındık (%50), şeker, kakao yağı, 
kakao kütlesi, emülgatör (E322(Soya)))). Ürün eser miktarda yumurta, kabuklu yemişler ve 
susam içerebilir. 
Bademli Donut: Hamur ( %79)) (Buğday unu, su, palm yağı, şeker, kolza tohumu yağı, 
maya, emülgatörler (E471,E472e,E481), Soya unu, kabartıcılar (E450, E500), iyotlu tuz (tuz, 
potasyum iyodat), Buğday nişastası, kuru maya, renklendirici (E160a), antioksidan (E300)), 
kaplama (şeker, bitkisel yağ (palm yağı, hindistan cevizi yağı), yağı alınmış kakao tozu, 
tam yağlı süt tozu, emülgatör (E322-ayçiçeği), aroma), süsleme (%9) (kabuklu dövülmüş 
badem.Ürün eser miktarda yumurta ve susam içerebilir. 
Mini Beyaz Donut: Hamur ( %70)) (Buğday unu, palm yağı, su, şeker (şeker pancarı), kolza 
yağı, maya (Saccharomyces Cerevisiae), emülgatörler E471 (Kimyasal), E472e (kimyasal), 
E481 (kimyasal)), Soya unu, kabartıcılar E450 (kimyasal), E500 (kimyasal)), iyotlu tuz (tuz, 
potasyum iyodat), Buğday nişastası, kuru maya, renklendirici E160a (bitkisel), antioksidan 
E300 (kimyasal)), beyaz kaplama (%20), şeker (şeker pancarı), palm yağı, hindistan cevizi 
yağı, emülgatör E322 (bitkisel-soya), renklendirici E171 (kimyasal)), kahverengi şeritler (%10) 
(şeker(şeker pancarı), (palm,palm çekirdeği), yağı çıkarılmış kakao tozu, yağsız süt tozu. İz 
miktarda yumurta, fındık, susam içerebilir. Alerjen bilgileri: gluten içeren tahıllar (buğday, 
çavdar, yulaf, arpa veya hibrit türleri ve ürünlerini, soya ve ürünlerini, süt ve ürünlerini 
içerebilir. 
Mini Pembe Donut: Hamur ( %70)) (Buğday unu, palm yağı, su, şeker (şeker pancarı), 
kolza tohumu yağı, maya (Saccharomyces Cerevisiae), emülgatörler E471(Kimyasal), E472e 
(kimyasal), E481 (KİMYASAL)), Soya unu, kabartıcılar E450 (kimyasal), E500(kimyasal)), 
iyotlu tuz (tuz,potasyum iyodat), Buğday nişastası, kuru maya, renklendirici E160a (bitkisel), 
antioksidan E300(kimyasal)), pembe kaplama (%20), şeker (şeker pancarı), bitkisel yağ, 
(palm,palm çekirdeği), hindistancevizi yağı, ayçiçek yağı, emülgatör E322 (bitkisel), doğal
çilek aroması, renklendirici E120 (bitkisel)), kahverengi şeritler (%10) (şeker(şeker pancarı),
palm yağı, hindistan cevizi yağı, yağı çıkarılmış kakao tozu, yağsız süt tozu, peynir altı(süt)
tozu, E322 (bitkisel), aroma).
Alerjen bilgisi: İz miktarda gluten içeren tahıllar (buğday, çavdar, yulaf, arpa veya hibrit 
türleri ve ürünlerini, soya ve ürünlerini, süt ve ürünlerini, yumurta, fındık, susam içerebilir. 
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
Dimes - Organize Sanayi Bölgesi, İstiklal Mah. Gazi Bulv. No:181 - Kemalpaşa / İZMİR
Yarım Yağlı Vanilya Aromalı Dondurma Karışımı: Yağlı pastörize inek sütü, şeker



© 2019 Sbarro, LLC. Tüm hakları saklıdır. Sbarro International, Sbarro markası ve ambleminin tek hak sahibidir.

(sakkaroz), süt tozu( tam yağlı ve /veya yağsız), dekstroz, krema, stabilizatör( Cellulose 
Gum E 466, Guar Gum E 412, karragenan E 407), Emülgatör( mono ve digliserit E 471), doğal 
aroma vericiler.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.


