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FINDIK SAHASINDA
23 YILLIK GEÇMİŞ
Fındık sektörüne, 1960 yılında kurucumuz Mehmet SARI kabuklu fındık ticareti yaparak girdi.Buradaki tecrübesi ve bilgisiyle 1998 yılında fındık fabrikası kurdu. Sanayileşmeyle bölge üreticisinin ve fındık ticaretinin gelişmesi için çaba gösterdi.2011 yılında uzun yıllar ticari ilişkileri olan
İtalyan Stelliferi firması ile güçlerini birleştirerek ortak olundu.
İlk kurulduğu günden itibaren ticari ahlak çizgisini bozmayan Sarılar Dış. Tic. Ltd. şti. 2012 yılında
dünya standartlarında, Türkiye’nin en modern, el değmeden kırım, seçim ve kalibre ayarını
yapabilen ilk ve tek kabuklu fındık fabrikasını faaliyete geçirdi.
Sarılar Fındık kendini müşterilerine en kaliteli fındığı sunmaya, bunun içindefındık yetiştiriciliğinin
modern usullerle yapılması için iş ortağı çiftçilere her türlü ekonomik, sosyal ve kültürel desteği
sağlamaya adamıştır.
Dünya da sürekli gelişen ve değişen fındık yetiştirme yönetmeleri, üretim prosesleri ve müşteri
beklentilerini yakından takip etmektedir. Bunu kendi süreçlerine de aktararak her türlü ekipman,teknoloji ve insan yatırımı yapmaktadır.
İnsan vücuduna son derece yararlı olan fındığa, hak ettiği kurumsal ve ekonomik değeri yaratmak, müşterilerinebeklentilerini karşılayacak en iyi kalite, fiyat ve hizmeti sunarak, çevreye
duyarlı vesaygılı, çalışanlarına mükemmel ve adil bir çalışma ortamı yaratarak, etkili ve hızlı
aksiyon alan şirket olmayı hedeflemektedir.

23 YEARS BACKGROUND
ON THE HAZELNUTS FIELD
In 1960, our founder Mehmet SARI made a hazelnut trade in the hazelnut sector. With his
experience and knowledge there, he established a hazelnut factory in 1998. It made efforts
for the development of the region and the hazelnut trade through industrialization. In 2011, it
joined forces with the Italian company Stelliferi, which had commercial relations for many
years.
Sarılar Dış. Tic. Ltd. Şti. In 2012 the world standards, Turkey's most modern, untouched
carnage, the first and only choice capable of shelled hazelnuts factory settings and calibrated
spent on activities.
Sarılar Hazelnut is dedicated to offering the best quality hazelnuts, and to providing all kinds
of economic, social and cultural support to its partner farmers in order to make hazelnut
cultivation with modern methods.
The sequential and changing production production enterprises in the world follow their
production processes and their customers. By transferring this to its own processes, it makes
all kinds of equipment, technology and human investments.
By offering the best quality, price and service to hazelnut, which is extremely beneficial to the
human body, to create the institutional and economic value it deserves, and to meet its goals,
it aims at the company that is environmentally sensitive and respectful, creating a perfect
and fair working environment for its employees, and taking effective and fast action.

MASAMIZA GELENE KADAR FINDIGIN HİKAYESİ:
Modern yöntemlerle özenle yetiştirilen fındıklar; hasat zamanında
bahçelerden toplanır. Uygun işlemle kurutulur. Son kabuk temizliğinden sonra paketlenir. Standartlara uygun fındıklar laboratuvarda
modern yöntemlerle yapılmakta ve gelişmiş altyapı, boyut, asitlik,
nem ve peroksit analizleri ve verim kontrolü yapılmaktadır.
Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda fındıklar kabuklu fındık ve
fındık haline getirilmektedir. Fiziksel ve kimyasal analizler yapılır ve
çekirdek işlenmeye hazır hale gelir.
Fındık içi endüstriyel ve ambalajlı olmak üzere iki farklı ambalajda
müşterilere sunulmaktadır.

STORY OF HAZELNUT UP TO OUR TABLE:
Hazelnuts carefully grown using modern methods; collected from
gardens at harvest time. It is dried by the appropriate process. It is
packaged after the final shell cleaning. The hazelnuts in accordance
with the standards are made in the laboratory with modern methods and advanced infrastructure, size, acidity, humidity and peroxide analysis and efficiency control are made.
According to the demands of the customers, hazelnuts are turned
into shelled hazelnuts and hazelnuts. Physical and chemical analyzes
are carried out and the kernel is ready for processing.
Hazelnut kernels are offered to customers in two different packaging, industrial and packaged.
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ASI KALİTE BELGELENDİRMESİ
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2016
TÜKETİM İHTİYAÇLARINA
GÖRE FINDIK ÜRETİMİ
Sarılar Hazelnut has all its production
infrastructure and processes in accordance
with the international document and certification conditions it has.
manages.
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Sarılar Fındık tüm üretim alt yapısını ve
süreçlerini sahip olduğu Uluslararası belge
ve sertifika koşullarına uygun olarak
yönetmektedir.

HAZELNUT PRODUCTION
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CONSUMPTION NEEDS
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ÜRÜN
KABUKLU FINDIK

IN-SHELL HAZELNUTS

Özellikler

Specifications

Kökenleri: Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan
: Levant , Akçakoca
Çeşiti
Kalibre : 18+

Origins
: Turkey, Georgia, Azerbaijan
Quality
: Levant, Akçakoca
Calibrations : 18+

ÇİĞ İÇ FINDIK

RAW HAZELNUT KERNELS

Özellikleri

Specifications

Çeşiti

: Levant , Akçakoca, Giresun

Qualities

: Levant , Akçakoca, Giresun

Kalibre
: 9-11, 11-13 , 13-15 , 14-16 mm
(Müşteri talebi üzerine diger göstergeler)

Calibrations : 9-11, 11-13 , 13-15 , 14-16 mm
(Other calibrations per customer’s request)

Paketler
:
25-50-80 kg jüt çuvallar.
10 kg -20 kg vakumlu torbalar.
Büyük torba 1000 kg

Packaging :
Jute bag 25-50-80 kg.
Vacuum bags 10 kg -20 kg.
BigBag 1000 kg.

KAVRULMUŞ İÇ FINDIK

ROASTED HAZELNUT
KERNELS

Özellikleri

Caratteristiche

Nem
: 2.5 %
Çeşiti
: Levant, Akcakoca, Giresun
Kalibre
: 9-11, 11-13 , 13-15 , 14-16 mm
(Müşteri talebi üzerine dier göstergeler)
Confezioni : 50 Kg'lık polietilen torba
Vakumlu paket: 10 kg - 20 kg
Kraft torba 25 KG
Büyük torba 1000 kg

Moisture max% 2,5
Qualities
: Levant, Akcakoca, Giresun
Calibrations : 9-11, 11-13 , 13-15 , 14-16 mm
(Other calibrations per customer’s request)
Packaging : Polyethylene 50 kg
Vacuum Bags 10 – 20 kg
Kraft Paper Bag 25 kg
Big bag 1000 kg
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FINDIK UNU

ROASTED HAZELNUT MEAL

Özellikleri

Caratteristiche

Çeşiti
Kalibre
Paketler

: Levant, Akcakoca, Giresun
Type
: 0/2 mm, 0/3 mm
Calibrations
: 50 kg'lık polietilen torba.
Packaging
25 kg'lık kraft torba.
Vakumla paketlenmiş: 10 kg, 20 kg, 25 kg.
Büyük Torba 1000 kg.

: Levant, Akcakoca, Giresun
: 0/2 mm, 0/3 mm
: Polyethylene 50 kg.
Vacuum Bags 10 kg , 20 kg , 25 kg.
Kraft Bag 25 kg.
Big bag 1000 kg.

BEYAZLATILMIŞ FINDIK

RAW HAZELNUT KERNELS

Açıklama

Explanation : Natural hazelnuts are heat treated,

:Natürel iç fındık ısıl işlemden
geçirilir, bu sayede fındığın
üzerindeki zar soyulur ve ürün
% 5 zarlı, % 4 - 5 arası istenen
rutubet seviyesinde
beyazlatılmış iç fındık halini alır.
Çeşiti
:Sakarya
Boylar
: Istenen boylarda.
Kullanım Alanları :
kuruyemişlerde, pastacılık ve
çikolatalarda kullanılmaktadır.
Fonksiyon : Fındık aroması vermek
amacıyla, fırında pişirilen yiyeceklerde ve
sekerlemelerde garnitür olarak kullanılır.

KIRILMIS FINDIK ÇEKIRDEGI

so that the membrane on the hazelnut is peeled
off and the product becomes a bleached hazelnut
kernel with a membrane of 5% and a desired
moisture level of 4-5%.

Qualities
Calibrations
Usage areas

:Sakarya
:In desired lengths.
:It is used in mixed nuts as a snack,
in pastry and chocolates.

Packaging

:It is used as a garnish in baked food
and confectionery to
give a hazelnut flavor.

CHOPPED HAZELNUT KERNELS

Özellikleri

Caratteristiche

Çesit
: Levant, Akcakoca, Giresun
Kalibre
:
1-3, 2-3, 2-4, 3-5, 4-6, 4-7, 6-8, 8-12
Paketler
:
Polietilen 50 kg.
Vakum Paket :10 kg, 20 kg , 25 kg
Kraft Torba 25 kg.
Büyük Torba 1000 kg.

Type
Calibrations
1-3,2-3,2-4, 3-5, 4-6, 4-7, 6-8, 8-12
Packaging
Polyethylene 50 kg.
Vacuum Bags 10 – 20 kg.
Kraft Bag 25 kg.
Big bag 1000 kg.

www.sarilarfindik.com

ÜRÜN
FINDIK FÜRESİ

HAZELNUT PASTE

Açıklama :Kavrulmuş iç fındığın iyice ezilip
püre haline getirilmesi ile elde edilir. Koyu,
orta ve açık olmak üzere üç çeşidi vardır.
Çeşiti : Sakarya
Kalibre : 20 - 80 µ arası müşteri talebi
doğrultusunda

Explanation : It is obtained by crushing

Kullanım Alanları: Pastacılıkta, çikolata, bisküvi,
dondurma ve gofretlerde (waffle) kullanılır.

Usage Areas: It is used in pastry, chocolate,
biscuit, ice cream and waffles.

Fonksiyon : Kullanılan ürüne tat ve aroma katarken
aynı zamanda ürünün protein ve gıda
zenginliğini de artırır. Çikolatanın ağızda
daha kolay erimesine yardımcı olur ve
aynı zamanda karbonhidratların yerini almaktadır.

Function

DİLİMLENİMİŞ FİLE FINDIK

SLICED HAZELNUT

Açıklama
:Beyazlatılmış iç fındığın uzunlamasına
dilinmesi sonucunda elde edilir. Beyazlatılmış
fındıktan üretildiği için zarsızdır ve %4 - 5
rutubet aralığındadır.

Explanation :It is obtained by longitudinal
slicing of the blanched hazelnut kernels.
Since it is produced from blanched
hazelnuts, it is membraneless and has a
humidity range of 4 - 5%.
Type
: Sakarya

:Sakarya
Çeşiti
Kalibre
: 0.7-1, 0.8-1.2, 1-1.2, 1-1.5 mm
Kullanım Alanları: Pastacılıkta kullanılır.
Fonksiyon : Fındık aroması ve görüntüsü vermek,
tada çeşit ve zıtlık katmak amacıylakıtır yapısı
ile garnitür olarak kullanılır.

roasted hazelnuts and mashing them. It
has three types, dark, medium and light.
Type
: Sakarya
Calibrations : Between 20 - 80 µ in line with
customer demand

: While adding flavor and aroma to the product used,
it also increases the protein and food richness of
the product. It helps the chocolate melt more easily
in the mouth and also replaces carbohydrates.

Calibrations : 0.7-1, 0.8-1.2, 1-1.2, 1-1.5 mm
Usage Areas : It is used as a garnish with its crunchy
texture to give the hazelnut aroma and appearance,
to add variety and contrast to the taste.

FINDIK YAGI

HAZELNUT OIL

Özellikleri

Caratteristiche

Metalik gövde
Ağırlık: 200 kg

Packaging
In 200 kg barrels or per customer’s demand
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PAKETLİ NATÜREL İÇ FINDIK

PACKED NATURAL HAZELNUT KERNELS

Açıklama :Kabuğu kırılmış natürel iç fındık dışındaki
zarı ile birlikte özelliklerini koruyarak uygun
koşullarda ve yüksek kalite ile paketlenir.

Explanation : Natural hazelnut kernels with broken shell
are packed in suitable conditions and with high quality,
preserving their properties with their outer membrane.

Kullanım Alanları: Çerezlik olarak kullanılmaktadır.

Usage Areas: It is used as a cookie.

Fonksiyon : Fındık, yüksek lifli bir besindir.
Yüksek kalsiyum içerir. Yüksek doymamış yağ içerir.
Çiğ Fındık İçi Besin Değerleri (100 gr için):
Protein:�15�Yağ: 61,5�Doymuş Yağ:�5,2�,
Karbonhidrat:�3,5�Enerji:�653

Function: Hazelnuts are a high fiber food.
Contains high calcium. It contains high unsaturated fat.
Nutritional Values of Raw Hazelnut (for 100 gr):
Protein: 15 Fat: 61.5 Saturated Fat: 5.2
Carbohydrate: 3.5 Energy: 653

Paketleme Formları :150- 250- 500 gr
ambalajlarda üretilir.
Müşterilerinin talepleri doğrultusunda
farklı ambalajlarda üretim yapılabilir.

Packaging Forms : It is produced in packages of
150- 250- 500 gr.It can be produced in different
packages according to the demands of the customers.

PAKETLİ KAVRULMUŞ İÇ FINDIK

PACKED ROASTED HAZELNUT KERNELS

Açıklama :Natürel iç fındık ısıl işlemden geçiriliir,
bu sayede fındığın üzerindeki zar soyulur ,
iç fındık halini alır.

Explanation : Natural hazelnut kernels are heat treated

Kullanım Alanları: Çerezlik olarak kullanılmaktadır.

Usage Areas: It is used as a cookie.

Fonksiyon : Fındık, yüksek lifli bir besindir.
Yüksek kalsiyum içerir. Yüksek doymamış yağ içerir.
Çiğ Fındık İçi Besin Değerleri (100 gr için):
Protein:�16,6�Yağ: 61,5�Doymuş Yağ:�5,1�,
Karbonhidrat:�11,4�Enerji:�579

Function: Hazelnuts are a high fiber food.
Contains high calcium. It contains high unsaturated fat.
Nutritional Values of Raw Hazelnut (for 100 gr):
Protein: 16,6 Fat: 61.5 Saturated Fat: 5.1
Carbohydrate: 11,4 Energy: 579

Paketleme Formları :150- 250- 500 gr
ambalajlarda üretilir.
Müşterilerinin talepleri doğrultusunda
farklı ambalajlarda üretim yapılabilir.

Packaging Forms : It is produced in packages of
150- 250- 500 gr.It can be produced in different
packages according to the demands of the customers.

so that the membrane on the hazelnut is peeled off
and turns into hazelnut kernels.
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PAKETLİ BEYAZLATILMIŞ İÇ FINIDIK

PACKAGED WHITENED PEAK HAZELNUT

Açıklama :Natürel iç fındık ısıl işlemden geçiriliir,
bu sayede fındığın üzerindeki zar soyulur ve
beyazlatılarak iç fındık halini alır.

Explanation : Natural hazelnut kernels are heat

Kullanım Alanları: Çerezlik olarak kullanılmaktadır.

treated so that the membrane on the hazelnut
is peeled off and the product is bleached and
turns into hazelnut kernels.
Usage Areas: It is used as a cookie.

Fonksiyon : Fındık, yüksek lifli bir besindir.
Yüksek demir içerir. Yüksek doymamış
yağ içerir ve yüksek tekli doymamış yağ içerir.
Çiğ Fındık İçi Besin Değerleri (100 gr için):
Protein:�16,6�Yağ: 61,5�Doymuş Yağ:�5,1�,
Karbonhidrat:�11,4�Enerji:�579

Function: Hazelnuts are a high fiber food.
Contains high calcium. It contains
high unsaturated fat.Nutritional Values of
Raw Hazelnut (for 100 gr):Protein: 16,6
Fat: 61.5 Saturated Fat: 5.1
Carbohydrate: 11,4: Energy: 579

Paketleme Formları :150- 250- 500 gr
ambalajlarda üretilir.
Müşterilerinin talepleri doğrultusunda
farklı ambalajlarda üretim yapılabilir.

Packaging Forms It is produced in packages of
150- 250- 500 gr.It can be produced in different
packages according to the demands of the customers.

PAKETLİ KABUKLU FINDIK

PACKED HAZELNUT IN SHELL

Açıklama :İç fındık dışını çevreleyen kabuğu ile
birlilkte en doğal halidir.

Explanation : It is the most natural form with the

Kullanım Alanları: Çerezlik olarak kullanılmaktadır.

Usage Areas: It is used as a cookie.

Fonksiyon : Tam bir sağlık deposu olan fındık, beyin
sağlığından mutluluk hormonlarına, diyabet riskini
azaltmasından kanserden korunmaya kadar çok
önemli faydaları vardır. Lezzetinin yanı sıra bol
miktarda lif barındırmaktadır.

Function: Hazelnut, which is a complete health store,
has many important benefits from brain health to
happiness hormones, from reducing the risk of
diabetes to protection from cancer. In addition
to its flavor, it contains plenty of fiber.

Paketleme Formları :150- 250- 500 gr
ambalajlarda üretilir.
Müşterilerinin talepleri doğrultusunda
farklı ambalajlarda üretim yapılabilir.

Packaging Forms : It is produced in packages of
150- 250- 500 gr.It can be produced in different
packages according to the demands of the customers.
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shell surrounding the inner hazelnut.

PRODUCT

FINDIK EZMESİ
Özellikleri
Çeşit
: Levant, Akçakoca, Giresun
Kalibre
: 20/80 micron
Kavrulmuş
: chiara/media/scura
Paketleme
: 30 / 60 kg
Kab Ağırlığı
: 200kg

HAZELNUT PASTE

Since1994

KAKAO FINDIK KREMALI
Paketler

: 350 gr

COCOA HAZELNUT CREAM
Packaging

: 350 gr Jar

ŞEKERLİ FINDIK EZMESİ
Paketler

: 320 gr

HAZELNUT PASTE WITH SUGAR

Specifications

Packaging

Type
Calibrations
Roasted
Packaging

KAKAO FINDIK KREMİ

: Levant, Giresun, Akçakoca
: 20/80 micron
: Light, Medium, Dark Brown
: 30 – 60 kg plastic barrels
200 kg steel drums

Paketler

: 320 gr Jar

: : 350 gr

COCOA HAZELNUT CREAM
Packaging

: 350 gr Jar
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AMBALAJ/ PACKAGING

Big Bag
1000 Kg

Varil

Plastik Varil

Steel Drums
200 Kg

Plastic Barrel
30 Kg. , 60 Kg.

Jüt & Poliethilene Çuval

Kraft Çuval

Kutu / Vakumlu Paket

Plastik Kova

Jute & Poliethilene Bag
80 Kg. , 50 Kg.

Kraft Bag
25 Kg.

Box / Vacuum Bag
10 Kg. / 20 Kg. / 25 Kg.

Plastic Bucket
5 Kg. / 10 Kg. / 20 Kg.
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Center Office
Büyükdere Mah. Atatürk Bulvari No:63
Hendek/SAKARYA - TURKEY
Tel
: + 90 264 614 19 00
Fax : + 90 264 614 19 05

info@sarilarfindik.com | www.sarilarfindik.com

