
w w w . e k i z b e y . c o m . t r

50.yıl



About Us
Hakkımızda

Ekizbey Gıda; Ticari hayatı dededen toruna, aralıksız süre gelen 50 yıl 
ve 3 nesilden gelen ailenin tüm tecrübe ve kültürünü devam ettiren bir 
şirket olarak Fındığın Başkenti Giresun’un Görele ilçesinde kurulmuştur.

Hammaddenin en iyi ve en kalitelisini seçmeye önem veren firmamız, 
sağlık ve hijyen koşulları altında dünya standartlarında üretimi 
benimsemiştir.

Ekizbey Gıda Görele’de son teknoloji ürünü modern bir entegre tesisi 
işletmektedir.

MISYONUMUZ
Müşterilerimiz, tüketicilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımızla bir 
bütün olarak, onların beklentilerini karşılamanın en iyi yolunun sürekli 
büyüme olduğunu biliyor ve bu bilinç ile çalışıyoruz. Faaliyetlerimizin, 
dokunduğumuz herkes için anlamına inanıyor, temel değerlerimiz ve 
etik prensiplerimize bağlı kalarak ilerliyoruz.

VIZYONUMUZ
Fındık sektöründe ve çikolata sanayide sağlık kalite ve güven ile 
bütünleşmiş markamızla dünya çapında fındık denilince akla gelen ilk 
firma olmak.

w w w . e k i z b e y . c o m . t r

50.yıl
www.ekizbey.com.tr • 3 



HAZIRLANIŞI
Meyvenin dışını çevreleyen kabuğu 
ile beraber müşterinin istediği ebat 
- lara uygun şekilde hazırlanır.

EBATLAR
17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm+ 
ebat - larda hazırlanır.

KULLANIM ALANLARI
Kavrulmuş tuzlanmış veya sade 
şekil - de çerez olarak tüketilir.

PAKETLEME
25 kg, 50 kg ve 80 kg jüt çuvallarda

HAZIRLANIŞI
Kabuğundan çıkarılmış, dışındaki 
zarı ile beraber müşterinin istediği 
ebatlara uygun şekilde hazırlanır.

EBATLAR
9 - 11 mm, 11 - 13 mm, 13 - 15 
mm, 15 mm+ veya 9 mm - 16 
mm arasında tekli/çoklu istenilen 
ebatlarda hazırlanır.

KULLANIM ALANLARI
Çikolata, şekerleme ve pastacılık 
sektörlerinde kullanılır. Aynı 
zamanda çerez olarak tüketilir

PAKETLEME
25 kg, 50 kg, 80 kg jüt çuvallarda, 
25 kg, 50 kg kraft torbalarda, 5 kg, 
10 kg, 12,5 kg, 20 kg, 25 kg şeffaf, 
renkli veya alüminyum vakum 
poşetlerde, karton kutu içerisinde 
veya kartonsuz şekilde palet 
üzerinde, 500 kg, 700 kg, 800 kg, 
1000 kg büyük torbalarda

PREPARATION
With the Shell surrounding the 
out - side of the fruit.

DIMENSIONS
Available in sizes 17 mm, 18 mm, 
19 mm, 20 mm+

USAGE AREAS
Roasted salted or simply 
consumed as a snack

PACKAGING
In 25 kg, 50 kg ve 80 kg jüte bags

PREPARATION
Prepared in accordance with 
dimensions required by the 
customer

DIMENSIONS
9- 11 mm, 11 – 13 mm, 13 – 15 
mm, 15 mm+ or 9 mm – 16 mm 
are prepared in single / multiple 
desired sizes.

USAGE AREAS
Used in chocolate, confectionery 
and pastry industries. It is also 
consumed as a snack.

PACKAGING
25 kg, 50 kg, 80 kg jute sacks, 
25 kg, 50 kg in the Kraft bags, 5 
kg, 10 kg, 12,5 kg, 20 kg, 25 kg 
transparent colured or aluminium 
vacuum bags, in carton box, or 
without carton on pallets, 500 kg, 
700 kg, 800 kg, 1000 kg in the large 
bags.

Inshell Hazelnuts Natural Hazelnut Kernels
Kabuklu Fındık Natürel İç Fındık
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HAZIRLANIŞI
Isıl işleminden geçirilen 
natürel iç fındığın, dışındaki 
zarının soyularak % 5 ve 
altı zarlı hale getirilmesi, 
rutubetinin % 4-5 aralığında 
istenilen seviyeye çekilmesiyle 
hazırlanır.

EBATLAR
9 - 11 mm, 11 - 13 mm, 13 - 15 
mm, 15 mm + veya 9 mm - 
16 mm arasında tekli/çoklu 
istenilen ebatlarda hazırlanır.

KULLANIM ALANLARI
Çikolata, şekerleme ve 
pastacılık sektörlerinde 
kullanılır. Aynı zamanda çerez 
olarak tüketilir

PAKETLEME
25 kg, 50 kg, 80 kg jüt / 
naylon çuvallarda, 25 kg, 
50 kg kraft torbalarda, 5 kg, 
10 kg, 12,5 kg, 20 kg, 25 kg 
şeffaf , renkli veya alüminyum 
vakum poşetlerde, karton 
kutu içerisinde veya kartonsuz 
şekilde palet üzerinde, 500 kg, 
700 kg, 800 kg, 1000 kg büyük 
torbalarda

HAZIRLANIŞI
Isıl işleminden geçirilen 
natürel iç fındığın dışındaki 
zarının soyularak % 5 zarlı hale 
getirilmesi ve rutubetinin % 
0,8 - 4 aralığında istenilen 
seviyeye çekilmesiyle 
hazırlanır.

EBATLAR
9 - 11 mm, 11 - 13 mm, 13 - 15 
mm, 15 mm+ veya 9 mm – 
16 mm arasında tekli/çoklu 
istenilen ebatlarda hazırlanır.

KULLANIM ALANLARI
Çikolata, şekerleme ve 
pastacılık sektörlerinde 
kullanılır. Aynı zamanda çerez 
olarak tüketilir

PAKETLEME
25 kg, 50 kg, 80 kg jüt / 
naylon çuvallarda, 25 kg, 
50 kg kraft torbalarda, 5 kg, 
10 kg, 12,5 kg, 20 kg, 25 kg 
şeffaf , renkli veya alüminyum 
vakum poşetlerde, karton 
kutu içerisinde veya kartonsuz 
şekilde palet üzerinde, 500 kg, 
700 kg, 800 kg, 1000 kg büyük 
torbalarda

PREPARATION
Thermally treated natural 
hazelnut kernels are prepared 
by peeling the membrane 
outside and making it 5 % and 
less, and taking the moisture 
to the desired level within the 
range of 4-5 % .

DIMENSIONS
9 - 11 mm, 11 - 13 mm, 13 - 15 
mm, 15 mm+ veya 9 mm -16 mm 
are prepared in single / multiple 
desired sized.

USAGE AREAS
Used in chocolate, 
confectionery and pastry 
industries. It is also consumed as 
a snack

PACKAGING
25 kg, 50 kg, 80 kg jute / nylon 
bags, 25 kg, 50 kg in the Kraft 
bags, 5 kg, 10 kg, 12,5 kg, 20 
kg, 25 kg transparent coloured 
or aluminium vacuum bags, in 
carton box, or without carton on 
pallets. 500 kg, 700 kg, 800 kg, 
1000 kg in the large bags.

PREPARATION
Thermally treated natural 
hazelnut kernels are prepared 
by peeling the membrane 
outside and making it 5 % 
mambrane and taking its 
humidity to the desired level 
within the range of 0,8 – 4 %.

DIMENSIONS
9 – 11 mm, 11 – 13 mm, 13 – 15 
mm, 15 mm+ or 9 mm – 16 mm 
are prepared in single / multiple 
desired sizes.

USAGE AREAS
Used in chocolate, 
confectionery and pastry 
industries. It is also consumed as 
a snack.

PACKAGING
25 kg, 50 kg, 80 kg jute / nylon 
bags, 25 kg, 50 kg in the Kraft 
bags, 5 kg, 10 kg, 12,5 kg, 20 
kg, 25 kg transparent colured 
or aluminium vacuum bags, in 
carton box, or without carton on 
pallets, 500 kg, 700 kg, 800 kg, 
1000 kg in the large bags.

Blanched Hazelnut Kernels Roasted Hazelnut Kernels
Beyazlatılmış İç Fındık Kavrulmuş İç Fındık
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HAZIRLANIŞI
Natürel, kavrulmuş veya 
beyazlatılmış iç fındık, tekniğine 
uygun biçimde daha küçük 
parçalara bölünerek / kıyılarak 
hazırlanır. Üründeki zar oranı 
ve rutubeti istenilen seviyede 
ayarlanır

EBATLAR
0 - 4 mm, 1 - 3 mm, 2 - 4 mm, 3 - 
5 mm, 4 - 8 mm, 5 - 11 mm, 7 - 11 
mm, 0 - 10 mm veya 0 - 12 mm 
arasında istenilen aralıklarda 
hazırlanır.

KULLANIM ALANLARI
Dondurma , çikolata, bisküvi ve 
pastacılık sektörlerinde kullanılır.

PAKETLEME
25 kg, 50 kg, 80 kg jüt / naylon 
çuvallarda, 25 kg, 50 kg kraft 
torbalarda, 5 kg, 10 kg, 12,5 kg, 
20 kg, 25 kg şeffaf , renkli veya 
alüminyum vakum poşetlerde, 
karton kutu içerisinde veya 
kartonsuz şekilde palet üzerinde, 
500 kg, 700 kg, 800 kg, 1000 kg 
büyük torbalarda

HAZIRLANIŞI
Natürel, kavrulmuş veya 
beyazlatılmış iç fındık, 
tekniğine uygun biçimde 
yatay şekilde kesilip, daha 
ince parçalar halinde 
getirilerek hazırlanır. Üründeki 
zar oranı ve rutubet istenilen 
seviyede ayarlanır.

EBATLAR
0,7 - 1 mm, 0,8 - 1,2 mm, 1 - 1,2 
mm, 1 - 1,5 mm veya 0,7 mm 
ile 1,5 mm arasında istenilen 
aralıklarda hazırlanır

KULLANIM ALANLARI
Çikolata, bisküvi ve pastacılık 
sektörlerinde kullanılır

PAKETLEME
25 kg, 50 kg kraft torbalarda, 
25 kg, 50 kg naylon 
poşetlerde, karton kutu 
içerisinde

PREPARATION
Natural, roasted or bleached 
hazelnuts are prepared by 
cutting into smaller pieces 
according to the technique 
membrane ratio and humidity 
in the produst are adjusted to 
the desired level.

DIMENSIONS
0,4 mm, 1 – 3 mm, 2 – 4 mm, 
3 – 5 mm, 4 – 8 mm, 5 – 11 
mm, 7 – 11 mm, 0 – 10 mm or 
0 – 12 mm are prepared in the 
desired range.

USAGE AREAS
Used in ice cream, chocolate, 
biscuit and pastry industries.

PACKAGING
25 kg, 50 kg, 80 kg jute / nylon 
bags, 25 kg, 50 kg in the Kraft 
bags, 5 kg, 10 kg, 12,5 kg, 20 
kg, 25 kg transparent colured 
or aluminium vacuum bags, in 
carton box, or without carton 
on pallets, 500 kg, 700 kg, 800 
kg, 1000 kg in the large bags.

PREPARATION
Natural, roasted or bleached 
hazelnut kernels are prepared 
by cutting horizontally 
according to the technique and 
making them into thin pieces. 
Membrane ratio and humidity in 
the product are adjusted to the 
desired level

DIMENSIONS
0,7-1 mm, 0,8-1,2 mm, 1-1,2 mm, 
1-1,5 mm or between 0,7 mm 
and 1,5 mm are prepared in the 
desired range.

USAGE AREAS
Used in chocolate, biscuit and 
pastry industries.

PACKAGING
25 kg, 50 kg, Kraft bags, 25 kg, 
50 kg nylon bags, in the carton 
box.

Diced Hazelnuts Sliced Hazelnuts
Kıyılmış İç Fındık Dilinmiş İç Fındık
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HAZIRLANIŞI
Natürel, kavrulmuş veya 
beyazlatılmış iç fındık tekniğine 
uygun biçimde istenilen kalınlık 
seviyesinde öğütülmesiyle 
hazırlanır. Üründeki zar oranı 
ve rutubet istenilen seviyede 
ayarlanır.

EBATLAR
0 - 1,5 mm, 0 - 2 mm, 1 - 3 mm 
ebatlarında hazırlanır.

KULLANIM ALANLARI
Krema, bisküvi, pastacılık ve unlu 
mamullerde kullanılır.

PAKETLEME
25 kg, 50 kg, 80 kg jüt / naylon 
çuvallarda, 25 kg, 50 kg kraft 
torbalarda, 5 kg, 10 kg, 12,5 kg, 
20 kg, 25 kg şeffaf, renkli veya 
alüminyum vakum poşetlerde, 
karton kutu içerisinde veya 
kartonsuz şekilde palet üzerinde, 
500 kg, 700 kg, 800 kg, 1000 kg 
büyük torbalarda

PREPARATION
Natural, roasted or blanched 
hazelnut kernels are prepared 
according to the desired 
thickness in accordance with 
the technique. Membrane ratio 
and humidity in the product are 
adjusted to the desired level.

DIMENSIONS
Prepared in the dimensions of 0 
– 1,5 mm, 0 – 2 mm, 1 – 3 mm.

USAGE AREAS
Used in cream, biscuit, pastry 
and bakery products.

PACKAGING
25 kg, 50 kg, 80 kg jute sacks, 
25 kg, 50 kg in the Kraft bags, 
5 kg, 10 kg, 12,5 kg, 20 kg, 25 
kg transparent colured or 
aluminium vacuum bags, in 
carton box, or without carton on 
pallets, 500 kg, 700 kg, 800 kg, 
1000 kg in the large bags.

Hazelnut Powder
Fındık Unu
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EKIZBEY Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Merkez: Hendekbaşı Mah. 1. Daylı Sk. No: 32 Görele / GİRESUN

Fabrika: Karayanlı Mevkii Küçük Sanayi Sitesi A Blok No: 2 Görele / GİRESUN

Tel: 0 850 307 83 28

E-mail: info@ekizbey.com.tr

Web: www.ekizbey.com.tr 

/ekizbeyfindik
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