
Vitamin ve enerji kaynağı





1973’ den beri     
     sadece  bal...





Eşsiz güzelliklere sahip olan ülkemiz 
bir çok özelliğinin yanı sıra tüm Dünyayı kıskandıracak 
derecede zengin bir flora yapısına sahiptir. 

Mucizevi bir besin kaynağı olan bal 
özellikle Doğu Anadolunun, bal veren bitki yoğunluğu 
bol olan yüksek yaylalarından elde ediliyor.
 
Önce sağlık ve doğallık ilkesi ile, teknolojik imkanlar 
kullanılarak, iyi ürün, iyi hizmet ve 
tüketici memnuniyetini önemseyen bir yapıda 
hizmet veriyoruz.

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.





Bir yaşından itibaren büyüme sürecindeki çocuklar için 
mükemmel bir destek görevi gören bal,  
sofralarınıza sağlık ve mutluluk getirir.
Çocuklarımızın yanı sıra yetişkinler içinde 
mükemmel bir yaşam destek  besinidir.

sofranızdan
mutluluk ve bal
eksik olmasın

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.



Arının çalışma alanı bitki ve flora zenginliği olan doğadır. 
Özellikle yaşam alanlarının uzağında sessiz, temiz ve 
çiçeklerle bezenmiş yaylalar. 
Doğal ortamdaki çiçeklerin özü olan balın oluşmasında 
milyonlarca arı biz insanlar için çalışıyor.

bizim için
üretim doğada
başlar.



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.

production 
begins in nature for us…





Dünyamızın geliştiğinin ve ekonomide sınırların kalktığının farkındayız.
Ülkemizin değerlerine sahip çıkma bilinciyle uluslararası düzeyde rekabet 
edebilecek güçlü, itibarlı ve başarılı bir marka olma çabası en önemli hedefimiz.

marka ve hedefler

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.

brand and objectives



Teknolojinin faydaları onu ne için kullandığınıza bağlıdır.
Ne yazık ki içerisinde hiç bal olmayan bal taklidi ürünlerin olduğunu da biliyoruz,
Gerçek anlamda bal üreten, Tarım Bakanlığının gözetiminde çalışan, etiketli ve bilinen 
markalar tercih edilmeli.

Sağlıklı ve doğal bal üretimi, sürekli kontrol ve dikkat gerektiren bir iştir.
Laboratuvarlarımız tüketici sağlığını önemseyen ve birinci sırada tutan bir anlayışa sahiptir.

laboratuvar ve 
sağlık



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.

laboratory and health 



Her 1,5 saniyede 8 kavanoz doldurabilen, 
konusunda lider dolum makinamız sayesinde 
günlük kapasitemiz 10 tona ulaşabilmektedir.

Dolumu yapılan ballar gerekli dinlendirmenin ardından 
satış noktalarına sevkedilirler.

dolum tesisi



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.

filing facility



Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin kır 
çiçeklerinden elde edilen ballar, ileri 
teknolojiyle donatılmış laboratuvarımızda 
TGK Bal Tebliğine uygunluğu tespit 
edildikten sonra, el değmeden hijyenik 
şartlarda paketlenmektedir.

süzme 
çiçek balı



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.

extracted  
flower honey





Dünya üzerinde %90’ının üretiminin yapıldığı 
Aydın ve Muğla yörelerindeki çam ağacı 
salgılarının, arılar tarafından toplanması 
ile elde edilen, mineral maddece zengin, 
ülkemize özgü bir baldır.

süzme çam balı
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.

extracted  pine honey



Ülkemizde genellikle Karadeniz Bölgesinde (yoğun 
olarak Orta Karadeniz)kestane ağaçlarından elde edilen 
antimikrobiyal ve antioksidan özelliğe sahip bir balımızdır.

süzme kestane balı

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.

extracted  chestnut honey







SÜZME KAVANOZ BALLAR
EXTRACTED JAR HONEYS

Koli İçi Adedi
Unit in per box

Net Ağırlık
Net Weight

Barkod Numarası
Barcode No

CATERİNG GRUBU
CATERING GROUP

Koli İçi Adedi
Unit In Per Box

Net Ağırlık
Net Weight

Barkod Numarası
Barcode No

Süzme Çiçek Balı
Extracted Flower Honey 

12
12
6

225 gr
460 gr
850 gr

8 696768 060039
8 696768 060022
8 696768 060015

Süzme Çiçek Balı / Plastik Kova
Extracted Flower Honey / Plastic Bucked 

1
1
1

  5 kg
10 kg
20 kg

8 696768 675608
8 696768 675615
8 696768 678050

Süzme Çam Balı / Plastik Kova
Extracted PineHoney / Plastic Bucked 

1
1
1

  5 kg
10 kg
20 kg

8 696768 675721
8 696768 675714
8 696768 678067

Süzme Çam Balı
Extracted Pine Honey 

12
6

460 gr
850 gr

8 696768 670313
8 696768 670306

Süzme Kestane Balı
Extracted Chestnut Honey 

6
6

460 gr
850 gr

8 696768 672409
8 696768 672485

Sıkma Çiçek Balı
Squashed Flower Honey 

12
12

250 gr
500 gr

8 696768 672515
8 696768 672508

Sıkma Çam Balı
Squashed Pine Honey 

12 500 gr 0 000000 000000

Dilimlik Bal
------

2 x 48 20 gr 8 697686 73758

Tüp Çam Balı
Tube Pine Honey

24
24

40 gr
90 gr

8 696768 672300
8 696768 673697

Piknik Süzme Çiçek Balı
Picnic Extracted Flower Honey 

48
48

20 gr
40 gr

08696768678104
08696768678128

Piknik tipi Süzme Çam Balı
Picnic type Extracted Pine Honey 

48
48

20 gr
40 gr

08696768678111
08696768678135

ürün listesi products list



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

BALARISI Gıda Sanayi A.Ş.

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

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
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