Hakkımızda
Rast grup olarak bu güne kadar irdelenmemiş meyve olan hurmayı kendimize hedef seçtik ve hurmadan
yaklaşık otuz çeşit ürün ürettik. Hurma ürünlerinin üretimi konusunda Türkiye’de ve dünyada tek firma olan
Rast grup gelecekte de tek ve üreteceği yeni inovatif ürünlerle ürün yelpazesini genişleterek bütün ülkelere
ulaşmayı hedeflemektedir.
Firmamız küreselleşen dünyada ortaya çıkan ürün ihtiyaçlarını en uygun pazar çözümleri ile piyasaya sunmayı ilke edinmiştir.
Bu sebeple konusunda uzmanlaşmış ekibimiz ile gerekli ürün, yeterlilik ve pazar analizleri yapılarak müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Vizyonumuz
Müşterilerine Ar-Ge çalışmaları sonucu inovatif
ürünler sunan, yüksek kalite standartlarında üretim yapan, tüm müşterilerini, çalışanlarını, tedarikçilerini memnun eden, gerek marka gerek ürün
olarak dünyada adından söz ettiren, dünyanın
değişik ülkelerinde bayi ve distribütörleri bulunan
Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olmaktır.

Misyonumuz
Bir ilk olan bin bir deva hurma ürünlerini müşterilerimize sunmak, bu mucizevi meyveyi yılın 12
ayına yayarak insanların tüketimine sunmak,
daima yenilikçi olup inovatif ürünler sunmaktır.
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HURMA SUYU
Tamamen hurmadan üretilmiş olup hiçbir katkı, koruyucu madde içermemektedir. Hurma suyu
çayda, kahvede, sütte, sütlü tatlılarda, şerbetli tatlılarda, şekerin ve şerbetin kullandığı bütün
alanlarda şeker yerine doğal tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Hurma suyu, şekerin verdiği
tatlılığın yanı sıra şekerin son üründe göstermiş olduğu yapısal özellikleri de göstermektedir.
Hurma suyunda Sakkaroz 0’ dır bu nedenle glisemik indeksi şekere göre çok düşüktür.

Ağırlık: 265 g
Ürün Kodu: HS-265
Barkod: 8680014220025
Koli içi adet: 12
Palet içi: 135 koli

Ağırlık: 700 g
Ürün Kodu: HS-700
Barkod: 8680014220018
Koli içi adet: 12
Palet içi: 48 koli
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HURMA MARMELADI
Hurma marmeladı tamamen hurmadan üretilmiş olup hiçbir katkı – koruyucu madde
içermemektedir. Yüksek lif oranına sahiptir. Tatlılığını kendinden alan bir marmelat olan
Hurmatat Hurma Marmeladı şeker ilavesiz bir üründür. Sürülebilir kıvamda olup kahvaltı
sofralarınızda diğer marmelatlar gibi tüketebilirsiniz. Ayrıca pasta veya kek dolgusu olarak da
kullanabileceğiniz hurma marmeladı sıcaklığa dayanıklı olması sebebi ile fırınlanabilmektedir.

Ağırlık: 380 g
Ürün kodu: HM-380
Barkod: 8690014220062
Koli içi adet: 16
Palet içi : 48 koli
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FINDIKLI HURMA KREMASI
Hurma ve fındık kremasının bir araya gelmesi ile oluşan, katkı-koruyucu ve şeker ilavesi
içermeyen fındıklı hurma kreması ürünü kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olmuştur. Unlu
mamüllerde dolgu mazelemesi olarakda kullanılabilir.

Ağırlık: 220 g
Ürün Kodu: FHK-220
Barkod: 8680014220490
Koli içi adet: 16 adet
Palet içi: 60 koli
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HURMA KREMASI BİTTER
Hurma püresi ve bitter çikolatanın bir araya gelerek oluşturduğu, ekmeğe sürülebilir kıvamda
müthiş bir kahvaltılık üründür. %100 doğal bir üründür. Herhangi bir katkı maddesi içermemesi
nedeni ile kahvaltı sofralarınızda çocuklarınıza rahatlıkla yedirebilirsiniz. Eser miktarda süt
ürünü, yer fıstığı, fındık, susam içerebilir.

Ağırlık: 260 g
Ürün kodu: HK-260
Barkod: 8680014220476
Koli içi adet: 16
Palet içi: 60 koli
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TAHİN KREMASI
Tahin ve hurmadan üretilen ve hiçbir katkı-koruyucu ve şeker ilavesi içermeyen tahin kreması
ürünü sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olup ayrıca kek dolgularında, dondurma üzerinde,
tahinli poğaça yapımında ve unlu mamüllerde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Ağırlık: 220 g
Ürün kodu: TK-220
Barkod: 8680014220483
Koli içi adet: 16
Palet içi: 60 koli
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HURMA ÖZÜ
Hurma özü tamamen hurmadan üretilmiş olup hiçbir katkı, koruyucu madde içermemektedir.
Mineral (magnezyum, fosfor, demir) ve vitaminler bakımından oldukça zengin bir ürün olup
diğer özler gibi tüketilebilir. Ayrıca pastacılık ürünlerinde sos, şeker ilavesiz ürünlerde şeker
yerine, krokan tarzı tahıl bar gibi ürünlerde bağlayıcı olarak da kullanılmaktadır. Lifli yapısı
nedeni ile sindirim sistemine yardımcı olmaktadır.

Ağırlık: 350 g
Ürün kodu: HO-350
Barkod: 8680014220216
Koli içi adet: 12
Palet içi: 60 koli
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HURMA SOSU
Hurma pekmezi ve nar suyu konsantresi ile yapılan tamamen doğal olarak üretilen hurma sosu
ekşi sos olarak her alanda kullanılabilir. Şeker ilavesiz olması, katkı-koruyucu içermemesi,
bu ürünü diğer soslardan ayırarak, şimdiye kadar hiçbir sosta olmayan tat ve lezzet uyumu
sağlanmıştır. Salatalarınızda, kırmız et marinalarında, beyaz et marinalarında da kullanılabilir.

Ağırlık: 350 g
Ürün kodu: HSS-350
Barkod: 8680014220193
Koli içi adet: 12
Palet içi: 60 koli
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HURMA PEKMEZİ
Hurma pekmezi tamamen hurmadan üretilmiş olup hiçbir katkı, koruyucu madde
içermemektedir ayrıca üretim teknolojisi evaporasyon ile olduğu için ürün yüksek sıcaklığa
çıkmadan vakum altında elde edilir ve vitamin, mineral bakımından çok fazla bir kayıp olmadan
üretilmektedir. Direkt tüketilebildiği gibi tahin ile karıştırılarak, kek, pasta gibi ürünlerde
dolgu sos olacak şekilde kullanılabilir. Diğer pekmezlere göre kuru madde oranı (brx) yüksek
olması daha kıvamlı ve daha yoğun bir tat sağlamaktadır.

Ağırlık: 380 g
Ürün kodu: HP-350
Barkod: 8680014220056
Koli içi adet: 16 adet
Palet içi: 48 koli

Ağırlık: 650 g
Ürün kodu: HP-650
Barkod: 8680014220056
Koli içi adet: 9 adet
Palet içi: 48 koli
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Ağırlık: 1000 g
Ürün kodu: HP-1000
Barkod: 8680014234008
Koli içi adet: 9 adet
Palet içi: 48 koli
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ORGANİK HURMA PEKMEZİ
Organik olarak yetiştirilen ve özenle seçilen hurmalar kullanılarak üretimi yapılan ve içinde
katkı-koruyucu ve şeker ilavesi bulunmayan organik hurma pekmezi kahvaltılarda, bebek
mamalarında, organik ürün yapımında şeker yerine kullanılabilir.
Organik hurma pekmezi evaparatör tekniği ile üretildiği için vitamin ve mineral bakımından
bir kayıp olmadığı gibi tat ve lezzet bakımından diğer pekmezlerden daha güzel ve daha
kaliteli olmaktadır.

Ağırlık: 380 g
Ürün kodu: OHP-380
Barkod: 8680014220223
Koli içi adet:16
Palet içi: 48 koli
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TOZ HURMA
Kurutulmuş hurmanın özel bir yöntem kullanarak, tamamen fiziksel işlem uygulayarak toz
haline getirilmesi ile oluşturulan bir ürün olup herhangi bir ajan içermemektedir. Sadece
hurmanın kendisi kullanılarak elde edilmiş olup şeker yerine toz karışımlarda, kek, pasta,
çörek vs. yapımında şeker yerine kullanılır.

Ağırlık: 300 g
Ürün kodu: TH-300
Barkod: 8680014220346
Koli içi adet: 12
Palet içi: 54 koli
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SADE HURMA HELVASI FISTIKLI HURMA HELVASI
Şeker yerine sadece hurma suyu kullanılarak üretimi yapılan ve katkı-koruyucu içermez. Bilinen
helvanın lifli ve besleyici yapısını gösteren şekersiz helva, daha sağlıklı ve daha besleyici olma
özelliği ile şeker ile yapılan helvalardan daha kalitelidir.

Ağırlık: 400 g
Ürün kodu: HHS-400
Barkod: 8680014229998
Koli içi adet: 30
Palet içi: 54 koli

Ağırlık: 400 g
Ürün kodu: HFH-400
Barkod: 8680014231007
Koli içi adet: 30
Palet içi: 54 koli
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HURMALI ENERJİ TOPLARI
Hurma ve kuruyemişin bir araya gelerek oluşturduğu ve isteğe göre içi dolguluda üretimi
yapılabilen hurmalı enerji topları sağlıklı bir atıştırmalık yanında, günlük ihtiyacınız olan enerji
besin değerlerini karşılayan mükemmel bir üründür.

Ağırlık: 240 g
Ürün kodu: HET-240
Barkod: 8680014220506
Koli içi adet: 24
Palet içi: 50 koli
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HURMALI CEZERYE
Şeker kullanılmadan üretilen ve enerji deposu olan hurmalı cezerye içerisinde hurma ezmesi,
hurma suyu, havuç suyu ve çeşidine göre kuruyemiş bulunduran tamamen doğal, katkısız
ve koruyucusuz sağlıklı bir atıştırmalık üründür. Şeker kullanılmadan üretilmiş olması ürüne
doğallık yanında fonksiyonellik de katmaktadır.

Ağırlık: 50 g
Ürün kodu: HC-50
Barkod: 8680014220131
Kutu içi adet: 40
Koli içi adet: 8 kutu
Palet içi: 60 koli
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THE MAN’S BAR
İçeriğindeki portakal, kakao, özel bitki ekstraları ve eşsiz lezzetiyle vazgeçemeyeceğiniz
bir deneyime hazır olun! Hiç bir katkı koruyucu içermemesi, şeker ilavesiz olmasının yanı
sıra vegan, glutensiz ve 100% doğal olması, The Man’s Bar’ı daha da sağlıklı bir atıştırmalık
yapmaktadır.

Ağırlık: 40 g
Ürün kodu: TMB-40
Barkod: 8680014220414
Kutu içi adet: 20 adet
Koli içi adet: 8 kutu
Palet içi: 60 koli
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LADY’S HAPPY BAR
İçeriğindeki çilek, kakao, özel bitki ekstraları ve eşsiz lezzetiyle vazgeçemeyeceğiniz bir
deneyime hazır olun!
Hiç bir katkı koruyucu içermemesi, şeker ilavesiz olmasının yanı sıra vegan, glutensiz ve 100%
doğal olması Lady’s Happy Bar’ı daha da sağlıklı bir atıştırmalık yapmaktadır.

Ağırlık: 40 g
Ürün kodu: LHB-40
Barkod: 8680014220414
Kutu içi adet: 20 adet
Koli içi adet: 8 kutu
Palet içi: 60 koli
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HURMALI ÇİFTE KAVRULMUŞ LOKUM
Sadece hurma suyu ve çeşidine göre kuruyemiş kullanılarak üretilen çifte kavrulmuş lokumlar
hem yumuşak yapısı hem de dişe yapışmayan dokusu ile hafif ve yemesi çok lezzetli olan
bir lokumdur. Şeker kullanılmadan üretildiği için glisemik indeksi şekerli lokumlardan daha
düşüktür. Sağlıklı beslenenlerin tercih ettiği bir üründür.

Ağırlık: 450 g
Ürün Kodu: HCL-450
Barkod: 8680014220100
Koli içi adet:16
Palet içi: 72 koli

Ağırlık: 3000 g
Ürün Kodu: HCL-3000
Barkod: 8680014220032
Palet içi: 72 koli
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HURMALI LOKUM
Sadece hurma suyu ve hurma ezmesi kullanılarak yapılan ve çeşidine göre kuruyemiş
kullanılarak üretilen hurma ezmeli lokumlar hem yumuşak yapısı hem de dişe yapışmayan
dokusu ile hafif ve yemesi çok lezzetli olan bir lokumdur. Glisemik indeksi şekerli lokumlara
göre daha düşük olduğundan sağlıklı beslenenlerin tercih ettiği bir lokumdur.

Ağırlık: 150 g
Ürün Kodu: HL-150
Barkod: 8680014229974
Koli içi adet:24
Palet içi: 72 koli

Ağırlık: 450 g
Ürün Kodu: HL-450
Barkod: 8680014220094
Koli içi adet:16
Palet içi: 72 koli
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Ağırlık: 3000 g
Ürün Kodu: HL-3000
Barkod: 8680014220001
Palet içi: 72 koli
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HURMALI MACCUN
%95’i hurma ürünlerinden oluşan kalan kısmı belli baharat ve bitki özlerinin karışımından
üretilen enerji veren ve yüksek performans gücü olan bir üründür. 1 kutu paket içerisinde, 4
adet zarf poşet mevcuttur. Her biri 15g’dır.

Ağırlık:60 g
Ürün kodu: HMC-60
Barkod: 8680014220155
Kutu içi adet: 10
Koli içi adet: 12 kutu
Palet içi: 60 koli
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YAŞ HURMA
Yumuşak ve lezzetli yapısı ile yaş hurma içerinde hiçbir katkı, koruyucu bulunmamaktadır.
Hurma diyet lifleri bakımından da oldukça zengindir. Ayrıca sıkça tükettiğimiz diğer meyvelerde
bulunmayan bir aminoasit çeşitliliğine sahip. Hurma potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum,
sodyum, demir, çinko, bakır ve selenyum gibi birçok mineralin yanı sıra, B1, B2, niacin,
B6 gibi B grubu vitaminler, A ve C vitamini ile antioksidan özellikteki fenolik bileşikler ve
karotenoidler bakımından da yine zengin bir besindir.

Ağırlık: 500 g
Ürün kodu: YH-500
Barkod: 6262058000324
Koli içi: 18 adet
Palet içi:54 koli
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HURMA
Diyet lifleri bakımından da oldukça zengindir. Ayrıca sıkça tükettiğimiz diğer meyvelerde
bulunmayan bir aminoasit çeşitliliğine sahiptir. Hurma potasyum, fosfor, magnezyum,
kalsiyum, sodyum, demir, çinko, bakır ve selenyum gibi birçok mineralin yanı sıra, B1, B2,
niacin, B6 gibi B grubu vitaminler, A ve C vitamini ile antioksidan özellikteki fenolik bileşikler
ve karotenoidler bakımından da yine zengin bir besindir.

Ağırlık: 250 g
Ürün kodu: CH-250
Barkod: 8680014229981
Koli içi adet: 36
Palet içi: 40 koli

Ağırlık: 900 g
Ürün kodu: CH-900
Barkod: 8680014220384
Koli içi adet: 12
Palet içi: 40 koli
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DOLGU HURMASI 80 BRX
%100 hurmadan elde edilmekte ve hiçbir katkı, koruyucu içermemektedir. Şeker ilavesizdir.
Çekirdeklerinin çıkarılıp, kabuğunun soyulup ayrıca ayrıntılı temizleme proseslerinden sonra
evaporatörde pastörize edilerek üretimi yapılan hurma dolgularında yabancı madde riski
sıfırdır. Pasta içerisine dolgu olarak kullanıldığı gibi müsli, enerji, protein ve meyveli bar gibi
ürünlerin üretiminde de kullanılmaktadır.
Dolgu hurması, kek pastacılıkta kurabiye çeşitlerin de hurma dolgusu, bisküvide, dolgu ve
krema yerine, lokum yapımında kullanılır.

Ağırlık: 5 kg
Ürün kodu: DH-80
Barkod: 8680014220247
Koli içi adet: 4
Palet içi: 30 koli
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DOLGU HURMASI 72 BRX
%100 hurmadan elde edilmekte ve hiçbir katkı, koruyucu içermemektedir. Şeker ilavesizdir.
Çekirdeklerinin çıkarılıp, kabuğunun soyulup ayrıca ayrıntılı temizleme proseslerinden sonra
evaporatörde pastörize edilerek üretimi yapılan hurma dolgularında yabancı madde riski
sıfırdır. Pasta içerisine dolgu olarak kullanıldığı gibi müsli, enerji, protein ve meyveli bar gibi
ürünlerin üretiminde de kullanılmaktadır. Dolgu hurması, kek kurabiye yaş pasta, bisküvi ve
diğer unlu mamullerde dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır.
Pastacılıkta kurabiye çeşitlerin de hurma dolgusu, bisküvide, dolgu ve krema yerine , lokum
yapımında kullanılır.

Ağırlık: 5 kg
Ürün kodu: DH-72
Barkod: 8680014220018
Koli içi adet: 4
Palet içi: 30 koli
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HURMA PÜRESİ
%100 hurmadan elde edilmekte ve hiçbir katkı, koruyucu içermemektedir. Çekirdeklerinin
çıkarılıp, kabuğunun soyulup ayrıca ayrıntılı temizleme proseslerin den sonra evaporatörde
pastörize edilerek üretimi yapılan hurma dolgularında yabancı madde riski sıfırdır. Pasta
içerisine dolgu olarak kullanıldığı gibi müsli bar, enerji bar, protein bar, meyveli bar gibi
ürünlerin üretiminde de kullanılmaktadır. Yüksek lif oranına sahiptir. Tatlığını kendinden alan
bir püre olan Hurmatat Hurma Püresi şeker ilavesiz bir üründür. Sürülebilir kıvamda olup
kahvaltı sofralarınızda diğer püreler gibi tüketebilirsiniz.

Ağırlık: 5 kg
Ürün kodu: HP-67
Barkod: 8680014220261
Koli içi adet: 4
Palet içi: 30 koli

27

www.hurmatat.com

HURMA SUYU
Baklava gibi şerbetli tatlılarda şeker şerbeti yerine kullanılır. Hurma suyu ile şerbetlenen
baklavalarda baklavanın ömrünü uzatır şekerleşme olmaz parlaklık ve hışırlığını uzun süre
korur. Hurma suyu kokusuz olduğundan dondurma, şerbetli tatlılar, meyve suyu bisküvi ve
çikolata sektörlerin de şekerin ve şerbetin kullanıldığı tüm alanlarda şeker yerine kullanılır.
Ayrıca şeker ilavesiz reçel, helva ve lokum yapımın da şeker yerine kullanılmaktadır. Glisemik
indeksi şekere göre daha düşük olduğundan diyet ürünlerin hazırlanmasında şeker yerine
kullanılır. 72, 75 ve 80 brix olmak üzere 3 çeşit hurma suyu vardır.

Ağırlık: 5 kg
Ürün kodu: HS-5000
Barkod: 8680014220124
Koli içi adet: 4
Palet içi: 30 koli
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HURMA ÖZÜ & PEKMEZİ
Hurma özü tamamen hurmadan üretilmiş olup hiçbir katkı, koruyucu madde içermemektedir.
Hurma pekmezi üretim teknolojisi evaporasyon ile olduğu için ürün yüksek sıcaklılara
çıkmadan basınç altında elde edilir ve vitamin, mineral bakımından çok fazla bir kayıp olmadan
üretilmektedir. Direkt tüketilebildiği gibi tahin ile karıştırılarak, kek, pasta gibi ürünlerde
dolgu sos olacak şekilde kullanıldığı gibi şeker yerine kek, pasta gibi tatlı ürünlerin üretiminde
de kullanılabilir. Diğer pekmezlere göre kuru madde oranı (brx) yüksek olması daha kıvamlı ve
daha yoğun bir tat sağlamaktadır.

Ağırlık: 5 kg
Ürün kodu: HP-5000
Barkod: 8680014232004
Koli içi adet: 4
Palet içi: 30 koli
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HURMA KREMASI BİTTER
Hurma püresi ve bitter çikolatanın bir araya gelerek oluşturduğu, ekmeğe sürülebilir kıvamda
müthiş bir kahvaltılık üründür. %100 doğal bir üründür. Herhangi bir katkı maddesi içermemesi
nedeni ile kahvaltı sofralarınızda çocuklarınıza rahatlıkla yedirebilirsiniz. Eser miktarda süt
ürünü, yer fıstığı, fındık, susam içerebilir. Pasta içerisine dolgu olarak kullanıldığı gibi müsli
bar, enerji bar, protein bar, meyveli bar gibi ürünlerin üretiminde de kullanılmaktadır.

Ağırlık: 5 kg
Ürün kodu: HKB-5000
Barkod: 8680014220230
Koli içi adet: 4
Palet içi: 30 koli

30

www.hurmatat.com

HURMALI SALATA SOSU
Hurma pekmezi ve nar suyu konsantresi ile yapılan tamamen doğal olarak üretilen hurma sosu
ekşi sos olarak her alanda kullanılabilir. Şeker ilavesiz olması, katkı, koruyucu içermemesi
hurma sosunu diğer soslardan ayırarak şimdiye kadar hiçbir sosta olmayan tat ve lezzet
uyumunu sağlanmıştır. Salatalarınızda, kırmız et marinalarında, beyaz et marinalarında da
kullanılabilir.

Ağırlık: 5 kg
Ürün kodu: HSS-5000
Barkod: 8680014220254
Koli içi adet: 4
Palet içi: 30 koli
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DONDURMA HURMASI
Hurma püresi ve küp hurmanın belli oranda karıştırılması ile elde edilir ve hazırlanan dondurma
miksine %20 oranında karıştırılır.
Ancak süt miksi hazırlanırken şuna dikkat etmek gerekir; şeker oranının düşürülmesi gerekiyor.
Çünkü hurma püresinden ve küp hurmadan gelen bir şeker var dolayısıyla karışım öncesi
şekerin azaltılması gerekiyor.
Bir diğer yöntemde hurma suyu ile dondurma şekeri sağlanabilmekte olup tamamen şeker
ilavesiz, doğal tatlandırılmış bir dondurma üretimi mümkündür.

Ağırlık: 5 kg
Ürün kodu: DH-5000
Barkod: 8680014220285
Koli içi adet: 4
Palet içi: 30 koli
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KÜP HURMA
Hurmaların küp şeklinde kesilerek paketlendiği bir üründür. 3x5, 5x8, 10x10 mm olmak üzere
3 farklı boyutta kesimi yapılmaktadır. Bisküvi, kek, kurabiye ve atıştırmalık meyve barlarında
kullanılmaktadır.

Ağırlık: 2,5 kg
Ürün kodu: KHV-2500
Barkod: 8680014229950
Koli içi adet: 4
Palet içi: 30 koli
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KÜP İNCİR
İncirlerin küp şeklinde kesilerek vakum paketlendiği bir üründür. 5x8, 10x10 mm olmak üzere
2 farklı boyutta kesimi yapılmaktadır. Bisküvi, kek, kurabiye ve atıştırmalık meyve barlarında
kullanılmaktadır.

Ağırlık: 2,5 kg
Ürün kodu: KIV-2500
Barkod: 8680014220322
Koli içi adet: 4
Palet içi: 30 koli
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KÜP KAYISI
Kayısıların küp şeklinde kesilerek vakum paketlendiği bir üründür. 5x8, 10x10 mm olmak
üzere 2 farklı boyutta kesimi yapılmaktadır. Bisküvi, kek, kurabiye ve atıştırmalık meyve
barlarında kullanılmaktadır.

Ağırlık: 2,5 kg
Ürün kodu: KKV-2500
Barkod: 8680014220339
Koli içi adet: 4
Palet içi: 30 koli
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ORGANİK HURMA DOLGUSU
%100 organik hurmadan elde edilmekte ve hiçbir katkı-koruyucu içermemektedir.
Şeker ilavesizdir. Çekirdeklerinin çıkarılıp, kabuğunun soyulup ayrıca ayrıntılı temizleme
proseslerinden sonra evaporatör de pastörize edilerek üretimi yapılan hurma dolgularında
yabancı madde riski sıfırdır. Pasta içerisine dolgu olarak kullanıldığı gibi müsli bar, enerji bar,
protein bar, meyveli bar gibi ürünlerin üretiminde de kullanılmaktadır.

Ağırlık: 5 kg
Ürün kodu: OHD-72
Barkod: 8 8680014220230
Koli içi adet: 4
Palet içi: 30 koli
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ORGANİK HURMA PEKMEZİ
Organik hurma pekmezi tamamen hurmadan üretilmiş olup hiçbir katkı – koruyucu madde
içermemektedir. Organik hurma pekmezi üretim teknolojisi evaparasyon ile olduğu için ürün
yüksek sıcaklığa çıkmadan basınç altında elde edilir ve vitamin, mineral bakımından çok
fazla bir kayıp olmadan üretilmektedir. Direkt tüketilebildiği gibi tahin ile karıştırılarak, kek,
pasta gibi ürünlerde dolgu sos olacak şekilde kullanıldığı gibi şeker yerine kek, pasta gibi tatlı
ürünlerin üretiminde de kullanılabilir. Diğer pekmezlere göre kuru madde oranı (brx) yüksek
olması daha kıvamlı ve daha yoğun bir tat sağlamaktadır.

Ağırlık: 5 kg
Ürün kodu: OHP-5000
Barkod: 8680014220209
Koli içi adet: 4
Palet içi: 30 koli
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HURMA EZMESİ
%100 hurmadan elde edilmekte ve hiçbir katkı, koruyucu içermemektedir. Şeker ilavesizdir.
Ayıklama, yıkama, kurutma ve çekirdek çıkarma işlemlerinden sonra ezme haline getirilir.
Pasta içerisine dolgu olarak kullanıldığı gibi müsli, enerji, protein ve meyveli bar gibi ürünlerin
üretiminde de kullanılmaktadır. Pastacılık sektöründe hurma dolgulu ürünler yapımında
kullanılmaktadır.

Ağırlık: 5 kg
Ürün kodu: HRMBL-5
Barkod: 8680014220186
Koli içi adet: 4
Palet içi: 30 koli
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