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Mutkur Gıda 
 معلومات حولنا 

 

ه عندما نميل نحو منتجات طبيعية وخالية من السكر وخالية من اإلضافات يعد استهالك الفواك

 والخضروات المجففة جزًءا مهًما من حياتنا هذه األيام ،

بمناخ  منشأتنا عند سفح جبال طوروس ، وتربط البحر األبيض المتوسط ووسط األناضول ،أنشأنا 

محلي وتربة خصبة تزرع جميع أنواع الفواكه والخضروات ، ومعالجة منتجات المناطق  

ولي المجاورة . بينما يضمن مفهومنا  لإلنتاج سالمة الغذاء من حقل إلى آخروبالتالي  فإننا ن

طهير والنظافة  داخل وخارج المصنعأهمية كبيرة للت  

 نحافظ بجدية على الصحة والسالمة المهنية لزمالئنا

 يمكننا توضيح أننا مصنع صديق للبيئة على النحو التالي ؛

طرة ، ونفايات يسلم نفايات التعبئة والتغليف الخاصة بنا ، والتي تم تصنيفها على أنها خطرة وغير خ

وابط ت المرخصة ، نجري قياسات انبعاث المدخنة ونوفر الضالزيوت والبطاريات إلى الشركا

  لها

متر مربع مغلقة ، مع أحدث اآلالت لدينا ، تدخل الفواكه  2500في منشأتنا ، التي تبلغ مساحتها 

حن نهتم والخضروات إلى أفراننا لتجف بعد عمليات االستالم والغسيل والمعايرة والتقطيع. ن

رفع أعالم شركتنا  التي نعيش فيها ، وهدفنا هو بإضافة قيمة إلى الجغرافيا   

  Flavorco و Senesens  في المزيد من األماكن في تركيا وحول العالم

 منتوجاتنا 
 الخضار المجففة  ©

  لالغذية  موتكورلماذا 

ة الفواكه المجفف ©  

يا المنتوجات المطهية مبدئ ©  

  األغذية المجففة  ©

ةالمنتجات المعبأة    ©       الصغير

 من نحن  



  خطنا االنتاج   

ةغسل البرك  

ينظام تجفيف هوائ   

Doğrama Makinesi 2 

  صينية تجفيف 

  غلي ماكينة ال

 رافعة الة الغليان 

 مطحنة المنتجات الجافة

ةآلة تكسير المنتجات الجاف  

ي مختبر مجفف نوع  

 منخل المعايرة

Kalibre Eleği 2 يف ماكينة التغل  
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شريحة قطع  •

 التفاح

فريز بشكل  •

 حلقات 

 جبس مجفف 

ليمون 
 مجفف 

ليمون مقطوع 

 شرائح 

 فريز مجفف 

www.mutkur.com © bilgi@mutkur.com ® heybemkuru O heybemkuru 

شمام مقطع  

 شرائح 

إجاص 
 مجفف 

خوخ 
 مجفف

  خوخ •

ة موتكور لالغذي  
ة األغذية المجفف  

ف برتقال مجف  

لقي برتقال بشكل ح  

 
 إجاص شرائح 

خوخ 
 مجفف

 تفاح مجفف 

 شمام  مجفف 

 جبس حلقي  
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ة موتكور لالغذي
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ن مجففة ي مجفف   ماندلير ن فرنج   تير

تين فرنجي بيبات ح  

نب مجفف ع ^ زيتون مجفف    

 طماطم مجففة 

 طماطم شرائح •

 طماطم مجففة •

 
 ماندلين شرائح  •

 حبيبات العنب  • زيتون حب  •

 موز مجفف 

 موز حلقات  •

ن   مسحوق الجي 

 يتم الحصول عليها عن •

طريق تجفيف وطحن 

 .الجبن
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 كيوي  مجفف 

كيوي  حلقي  

 ححلقي 
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ة موتكور لالغذي  
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 فلفل مجفف 

حبيبات الفلفل  •

 االحمر 

باذنجان 
 مجفف 

حلقيباذنجان  •  

ي باذنجان مكعب •  

 

 

  

 

 

 كوسة مجففة  جزر مجفف 

 كوسة حلقية  •

ة كوسة مكعبي •  

بروكلي 
 مجفف 

 فطر مجفف 

 فطر كامل 

 مسحوق الفطر •

  بقدونس مجفف

 جزر حلقي  •

 بقدونس حب •

مسحوق  •

 البقدونس 

  مسحوق 
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 الثوم المجفف  

 ثوم مجفف حلقي 
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 كراث  •

 مسحوق الكراث 

Pırasa Toz 

نبحبيبات الكر • •  

 الشبت المجفف
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 االغذية المجففة 

  يصل مجفف

ملفوف 
 مجفف 

  كرفس مجفف
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 سبانخ ورقي  •

 مسحوق السبانخ 

 مسحوق جذور الكرفس 

 حبيبات جذور الكرفس 

 حبيبات أوراق الكرفس

 رقائق البصل •

 .حبيبات البصل

 بودرة البصل

 ب

 Granül 

Yeşil Biber Toz 

 فجل مجفف 

 فجل حلقي  •

 مسحوق الفجل  .

•  

 حبيبات الشبت 

 

 

كراث مجفف     

   فليفلة خضراء مجففة
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 االغذية المجففة 

مجفف  نعنع  

  حبيبات النعنع •

ق النعنع مسحو  

 حبيبات الشمندر  •

ندر مسحوق الشم  

 

 دراق مجفف 

 دراق حلقي  •

 

 

  حبيبات رمان •

 

 

تين مجفف  •

 شمسي

 تين مقطوع  .

يتم الحصول عليها عن طريق  •
 تجفيف وطحن اللبن الزبادي

ة فواكه مختلف
 مجففة 

ة خليط فواكه ناعم •  

 خليط فواكه خشنة

 مسحوق الزيتون 

رزيتون اخضمسحوق   
  مسحوق زيتون أسود 

 
 مس

الرمان المجفف    

التين  المجفف    

مسحوق اللبن    

الشمندر المجفف    



 

 موتكور لألغذية 
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طعم  بحث عن الال     

 طريقة أكثر ذكاءً



 

شهادة نظام إدارة الجودة

Mutkur Gıda 
BELGELERİMİZ 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ 

TURKISH STANDARDS I 

CERTIFICATE 
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETVVORK 

HELAL GIDA UYGUNLUK BELGESİ 
CERTIFICATE OF CONFORMITYTO HALAL FOOD : CERTIFICATE IQNET ı :TR-KY-8246/21 

MUTKUR GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

MUTKUR GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

ORETİCİJ 

MUTKUR GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

: Number: 

Manage 

TURKISH STANDARDS INSTITUTION 
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لألغذية  المجففة            

نظام إدارة الجودةشهادة   

ناعة شهادة غذائية من غرفة التجارة والص 

 للشركة  
شهادة غذائية للشركة        

  

 شهادة مطابقة الغذاء الحالل             

شهادة االمن الغذائي  شهادة نظام إدارة الجودة    

شهادة االمن الغذائي    
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