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 MEDLEY 
        & 
      INGREDIENTS 

M erhabalar, koruyucusuz / taze ürün, kısa raf ömrü, sağlıklı yaşam, formda 
kalma, fonksiyonellik ve besin değeri, pratik tüketim gibi yeni trendlerle 

bilinçli tüketimin arttığı günümüzde, işbirliği yaptığımız hammadde üreticisi firma-
larla, bu pazar trendlerini hem takip edip hem de yön vermeye çalışarak gıdada kali-
teyi ve verimliliği arttırmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin ilk oksijen emici tedarikçilerin-
den biri olarak sağlıklı ürünlerle, ürün ve tüketici güvenliğini, kârlılıkla birleştirmeyi 
hedefliyoruz. 

 

Fonksiyonellik, hem ürünün kalitesi, raf ömrü ve prosesi üzerine avantajlar sağlarken 
hem de tüketiciler açısından güvenli, besin değerini arttırıcı ve beslenmeye ilişkin 
daha az şeker, tuz, yağ vb. sağlıkla ilişkili kavramlarda da beklentileri karşılamasını 
amaçlar.   

 

Bu bültende hem uzun zamandır  işbirliği yaptığımız hem de yakın zamanda çalışma-
ya başladığımız, konusunda uzman hammadde üreticileri hakkında fonksiyonellik ve 
“temiz etiket” üzerine kısa bilgiler paylaşmak istiyoruz.  

 

Faydalı bulacağınızı umarız. 

 

Saygılarımızla,  

Medley A.Ş.  
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KEK VE FIRINCILIK ÜRÜNLERİ İÇİN 

FONKSİYONEL HAMMADDELER 

EMÜLGATÖRLER 

Beyaz ekmek, hamburger ekmeği, dilimli ekmek gibi mayalı/mayasız her çeşit ekmek için uygun olan bitkisel emülgatörler.  
Hamuru mükemmel gaz tutma özellikleriyle dayanıklı ve esnek yapar. Ekmek hacmi artar, kabuk elastikleşir ve emülgatör ba-
yatlamayı geciktirir, ekmeği yumuşak ve taze tutar. 

 

EKMEK  GELİŞTİRİCİLER 

Ekmek geliştirici grubu, beyaz ekmek, donmuş hamur,  roll ve diğer ek-
mek tipleri için, iyi bir hacim, ince bir kabuk ve kırıntı, hamur stabilitesi 
sağlar. Clean Label ve organik olarak da ekmek geliştirici çeşitleri mev-
cuttur. 

 

TAVA YAĞLARI 

- Hem endüstriyel hem de küçük çaplı uygulamalarda kullanılabilir.  

- Hem sıcak hem soğuk ürünlerin yağlanmasına uygundur.  

- Püskürtme ve fırça yoluyla kolayca uygulanır ve eşit şekilde dağıtılır.  

- Etkili yağlama sayesinde pişirme tavalarının temizlenmesi kolaylaşır.  

- Ürünler su içermediğinden, pişirme yüzeylerinin paslanma riski yoktur.  

- Ürünler karbonizasyonu önler.  

- GMO ve alerjenlerden kaçınmak isteyen üreticiler için ayçiçeği lesitini 

içeren ürünler mevcuttur.  

 

RAF ÖMRÜ UZATICILAR 

Tost ekmeği ve hamburger ekmekleri de dâhil birçok ekmek çeşidi için, hem hamur kalitesini geliştiren, hem hamura hacim 

katan hem de bayatlama süresini uzatan fonksiyonel ekmek geliştiriciler mevcuttur. Hem konsantre hem de E numarasız olarak 

çeşitleri sunulmaktadır. 

EKMEK KONSANTRELERİ / MİXLER 

Ciabatta, boaccia, tahıllı, çavdar, mısır, ekşi mayalı, yulaflı gibi birçok ekmek tipi için her ekmeğe özel karakteristik özellikleri 
sağlayan hazır ekmek konsantreleri 

 

YUMURTA VE SÜT İKAMELERİ 

Ekmek ve keklerde, süt ve süt tozu kullanımı ile aynı derecede iyi nitelikler kazandıran ve uzun raf ömrü sağlayan süt ikamesi. 
Temiz etiket versiyonu da mevcuttur. 

Kremalı pastalarda ve merenglerde yumurta beyazına alternatif mixler 

 

İstanbul’daki test merkezimizde sizlerle birlikte kek, fırıncılık 
ve pastacılık ürünleri için “master baker” ımız ile birlikte dene-
meler yapabiliriz! 
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ALITHEA, gıda endüstrisinde uzman olan bir araş-
tırma ve geliştirme ekibi tarafından kurulmuştur, 
müşteri odaklı çalışarak, uluslararası, yüksek kaliteli, 
katma değerli bir Ar-Ge şirketi olmaktan gurur duy-
maktadır.  

 

Alithea, kalsiyum propiyonat, benzoik asit, sorbik 
asit, sorbatlar gibi yaygınca kullanılan koruyucuları 
sıfırlayarak ya da azaltarak, doğal yöntemlerle küf 
gelişimi kontrolü sağlamaya yardımcı olan, tamamen clean label ürünler 
üretiyor ve ürünler sadece aroma olarak etikette deklare edilebiliyor.  

 

Ürünler, ekmek ve hazır fırıncılık ürünleri (tortilla, pandispanya vs.) ve 
her türlü kek tipleri için uygundur ve ETANOL İÇERMEZ!  

 

 

 

Muffin, layer kek, kruvasan, swiss roll, sünger kek, ekmek ve her türlü unlu 
mamul ürünü için etanol içermeyen, küf gelişimini önleyen, gıdanın ambalaj-
lanmasından ve sızdırmaz hale getirilmesinden hemen önce paket içine birkaç 
saniyeliğine püskürtülür. 

 

- Sprey edilmesinden hemen sonra 
küf inhibasyonuna etki eder 

- Helal ve kosher sertifikalı 

-  Aroma, etanol ve diğer püskürtü-
len ürünlerin sprey edilmesi için 
kullanılan cihazlarla kullanıma uy-
gun 

Hem hamura hem de dolgulara ve soslara uygun farklı tipte formülasyonlar 

mevcuttur  

 

- Avrupa’da anti küf için yaygın olarak kullanılan alkole alternatiftir. 

- Aroma olarak etiket deklarasyonu  

- Pişirme veya sterilizasyon sırasında kullanılabilir, termik ürün 

- Gluten free ve vegan 

- Helal ve kosher sertifikalı 

ANTIMOLDS FLAVOURS SPRAY 

ANTIMOLDS FLAVOURS LIQUID 
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1950’de kurul-
muş olan Fuji 
Oil, bugün 14 
ülkede 34 üretim 
tesisi ile faaliyet-
lerine devam 
etmektedir. Sin-
gapur’daki mer-
kezinde Türkiye 
ve Asya için tüm operasyonlar, geniş arge 
ekibiyle birlikte yürütülmektedir.  

Fuji Oil Group, geçtiğimiz yarım yüzyıl 
boyunca, sağlam bir ağ kurarak, dünyanın 
dört bir yanından hammadde alım kanalla-
rı yarattı. Ek olarak, bu hammadde tedarik 
edilen bölgelerde üretim sahaları kurarak, 
yüksek kaliteli malzemeler elde edebiliyor 
ve bunları istikrarlı bir şekilde tedarik 
edebiliyor. 

Line up 

 
SPECIALTY OILS & FATS 

Bitkisel yağlar ve kakao yağı çikolata ve şekerleme ürünlerinde vaz-
geçilmez hammaddelerdir. 

 

Geleneksel olarak, kakao yağı çikolata ürünlerinde kullanılan tek 
bitkisel yağdı. Bununla birlikte, artan talep, yüksek fiyat ve bireysel 
mahsullerin kalitesindeki değişiklikler alternatiflerin aranmasına yol 
açmıştır. Fuji Oil’in kakao yağı alternatifleri, cazip bir fiyata mü-
kemmel kalitede ürünler oluşturmanıza yardımcı olmakla kalmaz, 
aynı zamanda ürün profili, işleme, sertlik, parlaklık ve bloom direnci 
açısından ürün özelliklerini değiştirmenize de izin verir. Fuji Oil, 
özellikle yüksek kaliteli kakao yağı eşdeğerleri (CBE), kakao yağı 
yerine kullanılan maddeler (CBS) (CBR) ve fonksiyonel dolgu yağ-
ları ile ünlüdür. 

 

Bu kakao yağı alternatiflerine ek olarak, Fuji Oil sağlıklı ve lezzetli 
dondurma üretimi ve kaplaması için çeşitli ürünler sunmaktadır. 

 

Organik, vegan, laktozsuz ve şeker oranı azaltılmış dolgular ve çiko-
latalar gibi zorlu pazar talepleri için de çeşitli çözümlerimiz var. 

 

Geliştirdiğimiz eşsiz teknolojilere dayanarak, müşterilerimizin yeni 
lezzetler yaratmalarına yardımcı olmak için istediklerini üretiyoruz. 
Yüksek kaliteli standart ürün yelpazemizin ötesinde, müşteriye özel 
tarifler geliştiriyor ve üretiyoruz. 

 

 

PALMY çeşitlerimizden elde 
edilen kakao yağı eşdeğerleri, 
hidrojene olmayan bitkisel 
yağlara dayanır ve kakao yağı-
nın hem fiziksel hem de kimya-
sal özelliklerini taklit eder. 
PALMY CBE’ler, kakao ürün-
leriyle tamamen uyumludur ve 
teknik olarak tarifte herhangi 
bir oranda kakao yağının yerini 
alabilir. Kakao yağının tama-
men değiştirilmesi bile müm-
kündür. 

MELANO serisinden non - lorik 
kakao yağı değiştiricileri ile yapılan 
kaplamalar, işlemden kolay geçiril-
mesini  sağlar (tavlama gerektir-
mez), iyi bir parlaklık ve uzun raf 
ömrü sunar ve bu da onları geniş bir 
uygulama yelpazesi için uygun kılar. 
MELANO' nun ana uygulamaları 
bisküvi, gofret ve şekerleme merke-
zi kaplamalarıdır. 

Dondurma ve kaplama kombinasyo-
nu, iki bileşenin fiziksel ve duyusal 
özelliklerinde kontrasttan kaynakla-
nan hoş bir ağız hissi yaratır. Don-
durma yumuşak, kremsi olmalı ve 
serinletmeli,  kaplama ise sert, sık, 
kırılgan, pürüzsüz ve ağızda ılık 
olmalıdır. Müşterilerimize dondur-
maları için en iyi kaplamayı bulma-
larında yardımcı oluyoruz. 

Hızlı bir kahvaltı veya okul 
sonrası atıştırmalık için lezzetli 
ve kolay bir şekilde, ekmeklerde, 
simitlerde, krakerlerde veya 
kruvasanlarda kullanılan veya 
meyvelerin sosu olarak kullanı-
labilen fındık kremaları için 
geniş sıcaklık aralığında çok 
kararlı ve yağın ayrılmasına 
karşı direnç gösterecek şekilde 
formüle edilmiş lorik ve non - 
lorik yağlar sunabiliyoruz. 
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Gıda ve ilaç sektörü için sığır jelatini ve hidrolize kolajen “PEPTAN” üretimi 
yapmaktadır.  

 

NEDEN ? 

• Eklem & kemik sağlığı  

• Sağlıklı yaşlanma  

• Fiziksel dayanıklılık, güçlenme 

• Cilt, saç ve tırnak güzelliği  

• Sporcu gıdası, dengeli beslenme 

 

 

 

 

SternChemie - Lesitin  

 
SternChemie yüksek kalitede, doğal ayçiçeği lesitini üretimi 
yapmaktadır.  

 

Müşteri ihtiyaçlarına özgü lesitin çeşitleri sunmaktadır:  

 

• SternPur - Toz lesitin  

• Sternflow - Lesitin on carrier  

• LeciStar S/R, Yellothin, SternFine - Standardize sıvı 
lesitin  

• SternPhil H - Hidrolize lesitin  

• SternInstant - Sprey edilebilir lesitin kompoundu  

SternCream - Hindistan Cevizi Sütü Tozu 
Lezzetin Doğal Kaynağı  

 
SternCream, birçok alanda kullanılabilen sprey kurutucularla işlem 
görmüş Hindistan cevizi sütü tozudur.  

 

SternCream'in Avantajları: 

 

• Yüksek Hindistan cevizi sütü oranı  

• Taze Hindistan cevizinin karakteristik ve tatlı lezzeti  

• Renklendirici, yapay tatlandırıcı ve koruyucu içermez 

• Sıvı ve katı ürünlerde rahat kullanımı  

• Kolay kullanım ve proses 

• ISO 22000’e uygunluk 

  

Jelatin, %85 protein içeren saf bir proteindir. İnsan vücudu için esansiyel olan 
9 amino asitten, sekizini içermektedir, uzun yıllardır başarıyla kullanılan jelati-
nin, çok işlevli ve benzersiz temiz etiket özellikleri, onu günümüzün çok yönlü 
bileşenlerinden biri haline getirmektedir. 
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Günlük tükettiğimiz birçok yiyeceğin tadı ve tekstürü 
enzim teknolojisi ile geliştirilir ve kontrol edilir. Amano 
enzimleri, süt ürünlerinden, baharatlardan, alkollü içe-
ceklerden ekmek ürünlerine kadar tüm gıda alanlarında 
kullanılmaktadır.  

 

Dünyanın bir numaralı enzim üretim şirketi olma taah-
hüdümüz ile Amano Enzyme, gıdaların tadını ve müşteri 
emnuniyetini arttırmakta ve dünya çapında yemek kültü-
rünün gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. 

Amano enzimleri, çayın kalitesini bir-
çok yönden artırmak için de kullanıla-
bilir. Aromayı arttırma, çay ekstraktının 
verimini arttırma, berraklığı arttırma, 
acılığı azaltma gibi. 

Uygulama Enzim 

Süt ve süt ürünleri aroma-
ları Peynir, Yağlar ve 
rafine yağlar 

Lipazlar 

Maya ekstraktı Enzyme RP-1G Dea-
mizyme 50000G  

Nişasta Kleistase T10S  

Vegan süt  ürünleri Protein glutaminase 

Çay Aromase™  



Sacmar 1947'de Milano'da esansiyel yağlar tedarik eden bir şirket 
olarak hayatına başladı. Kısa bir süre sonra bir işleme tesisi haline 
geldi ve  endüstriyel ürettiği mükemmel ürünlerle ufuklarını genişlet-
ti. 

 

Bugün Sacmar, doğal  ekstraktlar, esansiyel yağlar ve aromalar da 
dahil olmak üzere neredeyse bin farklı ürün yelpazesine sahiptir. 

 

- Uçan yağlar 

- Aromalar 

- Doğal ekstraktlar 
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Aromalarımız  bir çok farklı üründe kullanılabilir: 
fırıncılık ürünleri, şekerlemeler, kek, dolgular, gıda 
takviyeleri, diyet gıdalar veya kozmetik ürünler 

Sacmar’ın tedarikçilerini seçerken büyük özen ve dikkat göstermesi 
ürünlerinin kalitesinin sırrıdır. Her ürün, uzman teknisyenler tarafın-
dan kontrol edilir. Günümüzün modern teknolojisi ile birlikte de tüm 
ürünler mükemmel kalite standartlarına ulaşır. 

 

Asya, Amerika ve Avrupa'nın farklı bölgelerinden çeşitli biçimlerdeki 
nane, Sacmar'ın vazgeçilmezlerinden biridir. 



Wafer - Chocolate - Biscuit 

• Bühler 

       Consumer Food 

        * Franz Haas 

        * Meincke 

        * Mondomix 

        * Bakery 

        * Moulding 

        * Enrobing, Tempering, Cooling 

        * Mass Preparation, Forming, Cutting 

        * Chocolate Mass & Compound 

        * Coffee Processing 

• Knobel 

• Hans Brunner 

• Wolf Maschinenbau 

• Nerkon 

• Masdac 

• Krüger & Salecker 

Bakery 

• Zeppelin Systems 

• Sancassiano 

• Mecatherm 

• Stewart Systems 

• Burford 

• Metronics 

Nuts & Snacks 

• CPM Wolverine Proctor 

• Kuipers 

Other Processes 

• Carugil 

• Selo 

• Maurer—Atmos 

• Armor Inox 

Ingredients  

• Rousselot  

• Aromatic 

• Fuji Oil 

• Sternchemie 

• Sacmar  

• Alithea 

• Axelum Coconut 

• Amano Enzyme 

• LBG Sicilia Srl 

Materials & Auxilliaries 

 

 

• Carcano 

 

Agri Business  

• Unitec Italia 

• Unitec Türkiye 

• Raytec 

• Perfotec 

• PND 

 

Quality Control 

 

• Claranor 

• Albert 

   

İstanbul Merkez 

Cumhuriyet Cad. 

Merkez Apt. No:105/5 

34373 - Elmadağ - Şişli  

İstanbul/Türkiye  

 

Tel: +90 212 233 59 50 

www.medley.com.tr 

info@medley.com.tr 

 

 

İzmir Şube 

Karacaoğlan Mah.  
Bornova Cad. İzeltaş 
Galeria Sit. No:7/2A 

Bornova/İzmir 

 
Tel: +90 533 345 51 99 

Primary  

• Acma 

• Flexpack 

• Cemes 

• Chocal 

• IPAC 

• Omori 

• Gasparin 

• Weyhmüller 

• Ronchi 

• Doselec 

• SMP Packaging 

• Norden 

 

Secondary  

 

• CAMA 

• Sichera 

 

End of Line - Warehousing 
 

• Euroimpianti 

• Technowrapp 


