ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﻔﻳﺗﺎﻣﻳﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ

منذ عام  1973فقط
عسل

ان بالدنا صاحبة جامل وتحتوي عىل الكثري من املميزات الفريدة من
نوعها وذلك يجعلها عرضة للحسد من قبل بلدان كثرية ألنها تتمتع
.بأنواع كثرية
من النباتات الغنية و العجيب من هذا االمر ان يف رشق االناضول
العسل هو مصدر الغذاء الرئييس لكرثة الكثافة النباتية هناك والتي
 يف الدرجة األوىل مبدأ الصحة.يتم الحصول عليها من الهضاب العليا
 فإن بالقدرات التكنولوجية نقدم افضل، واملنتج الطبيعي هدفنا
. املنتجات و افضل الخدمات لعمالنا و ملستهلكينا

Among our country’s unique nature beauties is its rich flora
that attracts the world to its distinctive characteristics.
Being a miraculous food source, honey is extracted with high
densities from its special plateaus in Eastern Anatolia, which
allows us to provide our products with a principle priority to
health and naturalness by giving importance to the premium
quality of our goods, services and the added value that we
provide to our customers through striving to utilize all the
possible up-to-date technologies.

ال سعادة بدون العسل يف
نظامنا الغذايئ
يعترب العسل مبثابة داعم غذايئ ممتاز لألطفال بدءا ً من
 هو رس السعادة و الصحة خاصة اذا،عمر السنة و ما فوق
 كام انه ال يعترب.ما كان جزءا من وجباتنا الغذائية اليومية
الداعم الغذايئ الحيوي لالطفال فقط و امنا للشباب و
. املراهقني و كبار السن ايضا

always have happiness
with honey in your meals…
Serving as an excellent nutritional support for the children in
their growth period starting from the age of 1 year old, honey
brings health and happiness to your meals. In fact, honey
works as a brilliant life supporting nutrition not only for our
children but for adults as well.

من أجلنا يبدأاإلنتاج من الطبيعة
يبدأ عمل النحل يف الساحات املليئة بالنباتات واألزهار والطبيعة الغنية
الهادئة والنظيفة واملزينة بالورود يف الهضاب العالية املنقطعة النظري .
تعمل املاليني من النحالت يف هذا الغطاء النبايت البديع ومن رحيق الزهور تكّون
هذه الجوهرة خدمة لإلنسان .
,

production
begins in nature for us…
Nature’s plants and flora richness are what keeping the bees busy. They are
quiet, clean plateaus exclusively adorned with flowers on a remote distance from
the living areas. Millions of bees work for us as well as people, all devoted to the
formation of honey - the essence of the flowers in their natural environment.

املاركة واألهداف
نحن ندرك متاماً أن عاملنا يتغري وتزول الحدود يف عامل اإلقتصاد مع مرور الزمن
وكل الجهود املبذولة لنصل اىل املستوى الذي ينافس عىل املستوى العاملي بكل
. جدارة انطالقا من حبنا لقيم دولتنا و مبادئها السامية

brand and objectives
We are quite aware that our world is changing and its economic borders were
removed. The exerted effort to maintain a strong, prestigious and successful
brand having the ability to compete on the international level with the conscious
of sustaining the values of our country is our most significant objective.

املخترب والصحة
فوائد استخدام التكنولوجيا تعتمد بدرجة اساسية عىل الغرض املراد من استخدامها .لالسف
الشديد هناك الكثري من املنتجات التي تم وضعها تحت مسمى العسل بالرغم انها ال متت اىل
العسل بصلة  ،لذا ينصح بالتعامل مع منتجات العسل ذات العالمة التجارية املعروفة التي
تعمل عىل انتاج العسل تحت ارشاف وزارة االغذية و الزراعة و الرثوة الحيوانيةإن انتاج
العسل الطبيعي و الصحي مهمة تتطلب ان نوليها اهتامما اكرب و ارشافا مستمر ،لذا فإن
مخترباتنا التي تعد من املختربات املعدودة يف العامل من حيث التخصص و االمكانات قد
جعلت هدفها االول الرعاية الصحية للمستهلك و الحفاظ عليه .

laboratory and health
The benefits of using technology depend to large extent on the purpose of its use. Unfortunately, we
are acquainted with the fact that there are imitated honey products with no honey included in them.
Preference should go to the labeled and known brands which produce real natural honey and work
under the supervision of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock. Healthy and natural honey
production requires consistent control and attention. Our laboratories posses a comprehension
which gives significance to the consumer’s health care and keeps it in the first place.

محطة التعبئة
تصل طاقتنا اليومية اىل عرشة طن بفضل مكائن التعبئة الرائدة يف
تخصصها والتي تعبئ مثان جرات كل ثانية و نصف .يتم نقل العسل
املعبأ اىل نقاط البيع بعد فرتة االنتظار الرضورية .

filing facility
With our filing machine, which is filing in every
1,5 seconds 8 jars and is the leader in its subjwct,
our daily capacity may reach 10 ton.
The filled up honeys are dispatched to the
sales points after the necessary setting.

عسل الزهر الزهرة
الربية
يتم الحصول عىل العسل من املناطق الرشقية و
الجنوبية الرشقية الغنية بالزهور الربية و من ثم
يتم تعبئته و ذلك بعد التحقق من جودته يف
مخترباتنا املعدة باحدث التقنيات املخربية TGK
بطرق صحية سليمة دون أن متسه األيدي .

يستخدم يف إنقاص الوزن وعالج جفاف الحلق والكحة وتحسني
 وعالج الصداعB1القدرة عىل اإلبصار الحتوائه عىل فيتامني
 مفيد لجالء وصفاء الوجه حيث يزيل التجاعيد ويقيض.العصبي
عىل حب الشباب ومينع اإلصابة باألكزميا والقوباء والصدفية
. والدمامل وذلك عن طريق اإلستعامل الخارجي

extracted
flower honey
Honeys obtained from wild flowers of
Eastern and Southeastern regions are
packaged in hygienic environment without
human touch right after their conformity
with the TGK notification on honey determined in our laboratories using our
equipped advanced technology.

يعترب عسل الصنوبر من األنواع املشهورة يف العامل ،ويتميز بلونه البني الضارب إىل الحمرة وطعمه الغني الذي ال ينىس،
ولهذا العسل فوائد طبية جمة فهو منشط عام للجسم كام يساعد يف شفاء السعال ونزالت الربد ،ومن خصائص هذا
العسل أنه مدر للبول لذا فهو مناسب لألشخاص الذين لديهم مشاكل صحية يف الجهاز البويل التناسيل .اضافة اىل ذلك
فهو مفيد لألمراض العصبية  ،امراض الكبد و الريقان كام يساعد عىل تنشيط الكبد و يعترب منشطا للطاقة الجنسية و
يزيل الضعف و االرتخاء .

extracted pine honey
This type of honey is found exclusively in
our country - rich in mineral substances and
obtained by collecting the pine trees’ secretion in
Aydın and Muğla zones where 90% of its world
production exists.

عسل الصنوبر

 90%من إنتاج عسل الصنوبر يف العامل يتم
م إنتاجه يف قرى ايدين وموغال من إفرازات
أشجار الصنوبر الغنية بها يحصل عليها النحل
ويتغذى بها لتنتج عسال غنيا باملواد املعدنية
والفريدة من نوعها يف بالدنا .

عسل الكستناء
يتميز عسل الكستناء بإحتوائه عىل مضادات امليكروبات ،وخاصية مضادة
لألكسدة ،وعادة ما يتم الحصول عليه من أشجار الكستناء املنترشة يف
منطقة البحر األسود (وخاصة املناطق الوسطى منها ( .
يعترب عسل الكستناء من األنواع املشهورة عاملياً ،ويتميز بطعمه الحلو املمزوج مبرارة طفيفة تضفي لذة نادرة ملذاقه ،وهذا
يجعله مناسباً ملرىض السكر حيث ميكن تناوله بكميات مناسبة مع األخذ بعني االعتبار املراقبة الطبية لنسبة السكر يف الجسم،
كام يعترب غنياً بالفيتامينات واملعادن مام يجعله مفيدا ً ومنشطاً للجسم منشطا و مقويا و مرمام للعضالت و االعصاب ،كام
يعترب قابضاً للمعدة مطهرا ً لألمعاء لذا ينصح باستعامله يف حاالت اإلسهال ،قرحة املعدة و االمعاء .ومنشط للدورة الدموية كام
انه مفيد للمصابني بفقر الدم و املجهدين و املصابني بالوهن الشديد و الذين يرغبون يف زيادة اوزانهم .كام يعترب غذاء مكمل
لذا فهو يوصف لألطفال وهزييل األجسام باإلضافة إىل أغذيتهم األخرى ،ويوصف خصيصا للمصابني بالتهاب الكىل مبا يقدمه
لهم من بوتاسيوم يساعدهم عىل طرد الفائض من الصوديوم الضار بالكليتني وذلك عن طريق البول .كام انه يعترب مفيد
لحاالت الكبد و القولون و ضغط الدم االضافة اىل ذلك فهو يزيد من القدرة الجنسية .ومن اهم فوائد هذا العسل أنه مقو
للذاكرة ويساعد يف صفاء الذهن وزيادة قوة الرتكيز.

extracted chestnut
honey
This honey has an antimicrobial, antioxidant
features and it is usually obtained from
the chestnut trees in the Black Sea region
(extensive in Central Black Sea area) of our
country.

 ﻗﺎمئﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎتproducts list
اﻟﻌﺴﻞ
أﺻﻨﺎف
EXTRACTED JAR HONEYS

اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق
Unit in per box

اﻟﻮزن اﻟﺼﺎﰲ

اﻟﺒﺎرﻛﻮد

Net Weight

Barcode No

ﻋﺴﻞ اﻟﺰﻫﺮة اﻟﱪﻳﺔ

12
12
6

225 gr
460 gr
850 gr

8696768060039
8696768060022
8696768060015

ﻋﺴﻞ زﻫﺮ اﻷﻧﺎﺿﻮل

6

460 gr

8696768672317

ﻋﺴﻞ اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ

12
12
6

225 gr
460 gr
850 gr

8696768675974
8696768670313
8696768670306

ﻋﺴﻞ اﻟﻜﺴﺘﻨﺎء

6
6

460 gr
850 gr

8696768672409
8696768672485

Extracted Flower Honey

Specially Produced Extracted Flower Honey

Extracted Pine Honey

Extracted Chestnut Honey

اﻟﻌﺴﻞ ﺑﻌﻠﺐ ﺧﺎﺻﺔ
SPECIALLY PACKAGED PRODUCTS

اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق
Unit In Per Box

اﻟﻮزن اﻟﺼﺎﰲ

اﻟﺒﺎرﻛﻮد

Net Weight

Barcode No

ﻋﺴﻞ اﻟﺰﻫﺮة اﻟﱪﻳﺔ ﺑﻌﺒﻮة ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ

12
12

250 gr
500 gr

8696768672515
8696768672508

ﻋﺴﻞ اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ ﺑﻌﻠﺒﺔ ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ

12
12

250 gr
500 gr

8696768675967
8696768675950

ﻋﺴﻞ اﻟﺰﻫﺮة اﻟﱪﻳﺔ ﺑﻌﻠﺒﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل

24
24

40 gr
90 gr

8696768676117
8696768676100

ﻋﺴﻞ اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ ﺑﻌﻠﺒﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل

24
24

40 gr
90 gr

8696768672300
8696768673697

ﺟﻮﻟﺪي

6
6

210 gr
360 gr

8696768674502
8696768674441

Squashed Flower Honey

Squashed Pine Honey

Tube Flower Honey

Tube Pine Honey

Goldy

Merkez

1. Org. San. Böl. 248. Ada
3. Parsel 5. Cd. No: 3
Beyköy - DÜZCE - TÜRKİYE
Tel : 0.380 553 72 00
553 71 01
Fax : 03.80 553 71 00

İstanbul Şube

İstanbul Ticaret Sarayı
Kat: 8 No: 493 Giyimkent
Esenler - İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel : 0.212. 659 55 04
Fax : 0.212. 659 44 07

Ankara Şube

Öz Ankara Gıda Sitesi
7. Blok No: 224
Macunköy - ANKARA - TÜRKİYE
Tel : 0.312 387 41 75
Fax : 0.312 387 41 77

Tasarım : www.grafiksanatlar.net - Baskı : www.anilmatbaa.net

BALARISI Gıda Sanayi A.Ş.

