


BİZ 
KİMİZ?



Kahve dükkanımızda bir bardak kahve için
çıkılan yolculuğumuz Ertanlar Pazarlama Gıda 
San. Tic. Ltd. Ş�. ile işbirliğimizle ülke ve 
uluslararası alanda cam şişe soğuk 
kahve / milkshake üre�mi ve dağı�mıyla 
büyük bir aileye dönüştü.

Soğuk ürünlerimizin damaklarda bırakacağı 
lezzet ve seyahatlerde yol arkadaşlığı ile 
unutulmaz maceralara adım a�yoruz.



Dünyanın daha sağlıklı ve doğal bir gıda 
sistemine ih�yaç duyduğuna inandığımız için, 
doğanın lü�una yara�cılık ve yenilik 
uygulayarak size en lezzetli ve en iyi 
içeceklerini sunmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Nasıl? Sizi gerçekten sevdiğiniz 
doğal içerikli içeceklerle buluşturmak için 
tutku, öngörü ve sezgilerimizi kullanıyoruz.
Doğal, sağlıklı, besleyici, glütensiz ve 
GDO ’suz ürünleri sizlere ulaş�rmak için 
çalışıyoruz.Benzersiz malzemeleri en iyi 
tatlarla birleş�rerek, damak tadınıza 
sunmayı hedefliyoruz.



Mükemmel tat görüşünden, hiçbir zaman ödün vermeyen içeceklere inanıyoruz. İşte tam da bu sebeple, soğuk
demleme kahve ile ilgileniyoruz. Kahvelerimize, çiğ çekirdek kahveden

başlayarak bir zanaatkar yaklaşım sergiliyoruz. Taze kavrulmuş kahve çekirdeklerinden, 20 saat boyunca COLD
BREW “SOĞUK DEMLEME” yöntemiyle demlenerek üre�len içeceklerimiz damaklarınızda keyifli yolculuğa

hazır hale ge�riliyor. Bu eşsiz yöntem ile kahveniz çok daha az asitli, yumuşak olacağı gibi, sizlere bugüne kadar hiç 
tatmadığınız bir kahve deneyimini yaşa�yor. Pürüzsüz, yumuşak ve doğal lezze�ni öne çıkarmak için ısıtarak veya 

soğuk tüke�lebiliyor. Tutkumuz, doğal beslenme. Dolayısıyla yeniliklerimizi sürdürecek, insanlarımız ve gezegenimiz için 
daha iyi bir gelecek yaratmak için doğanın potansiyelini birlikte keşfedeceğiz.





Cold Brew

“Soğuk Demleme”

Çiğ çekirdek kahve çuvalları kalite ekibimiz tara�ndan onaylandıktan
sonra fabrikamıza kabul edilirler. Op�mum sıcaklık ve nem koşulları sağlanıp
%100 arabica kahve çekirdekleri PABLO ekibimiz tara�ndan
kavrulur.

Öğütülmüş ve dinlendirilmiş kahvelerimiz bir tanka aktarılır. Üzerine yavaş yavaş
soğuk su ilave edilir. Kahve ve soğuk su karışımı 20 saat süreyle bekle�lir. 20 
saatlik soğuk demleme sürecinden sonra, kahve ve su karışımı filtre edilip soğuk
kahve konsantresi elde edilir.

Koruyucu yok!

Renklendirici yok!

Kahve konsantresi ilk ısısal işlem süreci başla�lır. Bu süreçte kahve konsantresi:
süt ve şeker ile karış�rılır. Dolum ha�na yollanan sütlü kahve ikinci ısısal işleme
tabi tutulur. Bu süreçle, şişelenmiş sütlü kahvenin koruyucu madde eklenmeden
raf ömrünü uzatma amaçlanır.





Amercano 
250 ml

skınny cappuccıno
250 ml

coconut mayo
250 ml

whıte chocolate
mocha
250 ml

ıce latte
250 ml

cookıes mılkshake
250 ml



Amerıcano
cold brew 
Kahve kafen çerr.
Koruyucu ve renklendrc çermez.

BESİN DEĞERLERİ:



SKINNY CAPPUCCINO

BESİN DEĞERLERİ:

cold brew 
SÜT
Tatlandırıcı
Kahve kafen çerr.

KORUYUCU VE RENKLENDİRİCİ İÇERMEZ.

ŞEKER İLAVESİZ

laktoz İçerr. x



BESİN DEĞERLERİ:

Süt
Şeker
Beyaz Çkolata

Kahve Kafen çerr.
KORUYUCU VE RENKLENDİRİCİ İÇERMEZ.

laktoz İçerr.

whıte chocolate
mocha 
COLD BREW



Ice Latte
cold brew

BESİN DEĞERLERİ:

Süt
Şeker

Kahve Kafen çerr.
KORUYUCU VE RENKLENDİRİCİ İÇERMEZ.

laktoz İçerr.



COCONUT MAYO

BESİN DEĞERLERİ:

Süt
Şeker
Hndstan Cevz Aroması

KORUYUCU VE RENKLENDİRİCİ İÇERMEZ.

laktoz İçerr.



COOKIES MILKSHAKE
SÜT
ŞEKER
KURABİYE AROMASI

KORUYUCU VE RENKLENDİRİCİ İÇERMEZ.

BESİN DEĞERLERİ:

laktoz İçerr.



Umurbey Mah. 1520 Sk. No: 34 Alsancak - İZMİR

global@ertanlargida.com

+90 232 422 20 20 (pbx)

ertanlargida

info@ertanlargida.com
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