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PASTACILIK ÜRÜNLERİ / PASTRY PRODUCTS

DONDURMALAR / ICE CREAMS

TAZE SIKIM EV YAPIMI LEZZETLER / FRESHLY SQUEEZED

İÇECEKLER / DRINKS

DONDO | Mandıra Krem Şanti / Dairy Whipped Cream
DONDO | Şanti / Whipping Cream 
DONDO | Krema / Cream
DONDO | Şekerli Bitkisel Sıvı Şanti / Sugar Vegetable Liquid Cream
FIERO | Şekersiz Bitkisel Sıvı Şanti / Unsweetened Vegetable Whipping Cream
FIERO | Yemeklik Krema / Cooking Cream
DONDO | Krem Kaymak - Şekerli, Şekersiz, Tereyağlı / Whipped Cream, With Sugar No Sugar Buttery
FIERO | DONDO | TATKİ / Toz Krem Şanti / Powdered Topping Mix 
FIERO | Pandispanya Toz Karışımı / Sponge Cake Powder Mix 
FIERO | Pasta Kreması Sade / Fiero Patisserie Cream Powder
FIERO | Pasta Katkı Maddesi / Fiero Cake Additive
FIERO | Hamur Kabartma Tozu / Baking Powder
FIERO | Pudra Şekeri / Powder Sugar 
FIERO | Toz Kakao / Cocoa Powder, TATKİ | Toz Kakao / Cocoa Powder
FIERO | Kırmızı, Mor, Turuncu, Yeşil ve Siyah Kek Yapımı için Toz Karışım 
FIERO | For Red Purple, Orange, Green and Black Cake Making Powder Mix 
FIERO | Islak Kek Vanilyalı, Kakaolu / Wet Cake Vanilla, Cocoa
FIERO | Trileçe Keki Yapımı için Toz Karışım Powder Mixture for Baking Trileçe
FIERO | Soğuk Jöle / Cold Jelly - Dolgu / Filling
DONDO | Soğuk Baklava için Sos / Sauce for Cold Baklava Bitter, White
DONDO | Ganaj Çikolatalı Bitter, Beyaz / Ganache Chocolate
DONDO | Sade Yağ / Pasteurized Clarified Butter, Tereyağı / Pasteurized Butter, Yağ / Butter 
TATKİ | Süt / Milk

FIERO GURME | Dondurma / Ice Cream
FIERO GURME | Stevialı Dondurma / With Stevia Ice Cream
FIERO | Dondurma Karışımı / Ice Cream Powder
DONDO | Dondurma / Ice Cream
TATKİ | Dondurma / Ice Cream
TATKİ | Kızarmış Dondurma / Fried Ice Cream

TATKİ | Limonata, Çilek Portakal Suyu, Portakal Suyu, Nar Suyu, Mandalina Suyu, Greyfurt 
Suyu, Limon Suyu / Lemonade, Strawberry & Orange, Orange Juice, Pomegranate Juice,  
Tangerine Juice, Grapefruit Juice, Lemonade Juice

FIERO | Salep 
FIERO | Sıcak Çikolata / Hot Chocolate 
FIERO | 3’ü 1 Arada / 3-in-1 Coffee Mix 
FIERO | Cappuccino 
FIERO | Kahve Kreması / Coffee Creamer
FIERO | Klasik Kahve / Classic Coffee 
FIERO | Gold Kahve / Gold Coffee 
FIERO | Türk Kahvesi / Turkish Coffee Damla Sakızı, Fındık, Kakule / Mastic, Kakule, Hazelnut
FIERO | Filtre Kahveler / Filter Coffee
FIERO | Espresso, Espresso Mild, Espresso Classic Blend 
FIERO | Menengiç Kahvesi, Dibek Kahvesi 
FIERO | Bitki Çayları / Herbal Tea, Meyve Çayları / Fruit Tea
FIERO | Vending Toz İçecekler / Vending Powdered Drinks
FIERO | Gurme Toz İçecekler / Gourmet Powdered Drinks
FIERO | Gurme Sıvı İçecekler / Gourmet Liquid Cream
FIERO | Kahve Şurupları / Coffee Syrups / Bazlar / Bases Bar Sosları / Bar Sauces 
FIERO | Meyve Püreleri / Fruit Purees 
TATKİ  | Topping Sos / Topping Sauce 
FIERO | Dekor Sos / Decoration Sauce
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Arolez
The establishment of Arolez Gıda San. ve Tic. A.Ş., which adopts the principle of continuous customer 

satisfaction with quality production and service, dates back to 1985.
 

Our products, which are produced in our factory, giving importance to traditional taste and quality  
and works with advanced technology, are controlled at every stage of production by our professional  

teams with a high quality control system.

Our company, which started its production with ice cream, ice cream mixes and sauce production,  
continued on its way by adding pastry products and hot drink powder products in the forthcoming years. 

While producing products such as frozen fruit juices, liquid salep and milk chocolate, it has expanded  
its product range by staying true to its traditional flavors and structures. 

Our quality and efficiency standard, which covers all the links of the chain from raw material selection to the 
point of sale, is delivered to consumers through dealerships within country in Antalya and Trabzon branches 
after Ankara, especially in Istanbul, Izmir, Marmara Region, Aegean Region, Mediterranean Region, Central 

Anatolia Region, Black Sea Region, Eastern Anatolia Region, Southeastern Anatolia Region, and abroad.

Arolez has established its basic policy on producing and developing hygienic products of high quality,  
suitable for public health and food safety, with increased nutritional values, enriched with vitamins,  

minerals and naturally obtained fruit extracts.

Accordingly, with our employees who are open to innovations, who can solve problems effectively  
and who are result-oriented, with an environmentally sensitive approach, we are walking towards  

the future by complying with ethical rules.

Arozel also registered its quality by receiving the European Quality and Technology Award at the  
29th International Achievement Awards meeting held in Frankfurt. In 2021, Dubai-based Masterbaker 

Company became a partner of Arolez Gıda, making the company structure even stronger.  

Kaliteli üretim ve hizmet ile sürekli müşteri memnuniyeti prensibini temel ilke olarak benimseyen
Arolez Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin kuruluşu, 1985 yılına uzanmaktadır. 

Geleneksel tat ve kaliteye önem veren, ileri teknoloji ile çalışan fabrikamızda üretilen ürünlerimiz, 
yüksek kalite kontrol sistemiyle, profesyonel ekiplerimiz tarafından üretimin  

her aşamasında kontrol edilmektedir.

Üretimine ilk olarak dondurma, dondurma karışımları, sos üretimi ile başlayan firmamız;  
ilerleyen yıllarda pastacılık ürünleri ve sıcak içecek toz ürünlerini ekleyerek yoluna devam etmiştir.  

Donuk meyve suları, likit salep ve sütlü çikolata gibi ürünleri üretirken geleneksel  
lezzet ve yapılarına sadık kalarak ürün yelpazesini genişletmiştir. 

Hammadde seçiminden satış noktasına kadar uzanan zincirin tüm halkalarını kapsayan  
kalite ve verimlilik standardımızı, Ankara’dan sonra Antalya ve Trabzon şubeleri ile İstanbul,  

İzmir başta olmak üzere, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi,  
Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bayilikleri ile  

yurt içinde ve yurt dışında tüketicilere ulaştırmaktadır.

Arolez temel politikasını, yüksek kalitede toplum sağlığına ve gıda güvenliğine uygun, besin
değerleri artırılmış, vitamin, mineral, doğal olarak elde edilen meyve özleri ile zenginleştirilmiş,  

hijyenik ürünler üretmek ve geliştirmek üzerine kurmuştur.

Bu doğrultuda, yeniliklere açık, etkili problem çözebilen ve sonuca odaklı  
çalışanlarımızla, çevreye duyarlı bir yaklaşımla, etik kurallara uyarak geleceğe yürümektedir.

Frankfurt’ta düzenlenen 29. Uluslararası Başarı Ödülleri toplantısında, Avrupa Kalite ve Teknoloji Ödülünü 
alarak da kalitesini tescillemiştir. 2021 yılında Dubai merkezli Masterbaker Firması’nın Arolez Gıda‘ya  

ortak olması ile şirket yapısı daha da güçlenmiştir.  

Arolez
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DONDO

MANDIRA KREM ŞANTİ
DAIRY WHIPPED CREAM
Pastörize Mandıra Krem Şanti üretim izin belgesi, ilk olarak firmamıza 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiştir. Dondo Krem Şanti’nin 
ana hammaddesi süt kremasıdır. Kullanımı kolay, çırpıldığında uzun 
süre çalışmaya elverişli, sürülebilir stabilitesi yüksek, oldukça lezzetli 
bir üründür.

The production permit for Pasteurized Dairy Whipped Cream was first granted 
to our company by the Ministry of Agriculture. The main ingredient for Dondo 
Whipped Cream is milk cream. It is easy to use, holds its set for a long time 
after being whipped, has high spreading stability, and is quite tasty.

An alternative to dairy whipped cream that tastes like dairy
whipped creambut is light like vegetable fat-based whipped cream.

DONDO ŞANTİ / WHIPPING CREAM 
Mandıra şantinin lezzetini, bitkisel şantinin hafifliğini bulacağınız 
Mandıra Şanti’ye alternatif bir üründür.

Zengin lezzet

Ağırlığı / Package Weight

1000 mL
5 kg

10 kg

Ağırlığı / Package Weight

5 kg
10 kg

Ambalaj Türü / Package Type

Kova - Bucket
Kova - Bucket

Ambalaj Türü / Package Type

Kutu - Elopak
Kova - Bucket
Kova - Bucket

mandıra 
krem şanti

DONDO KREMA / CREAM
Yemeklerinizde yoğun mandıra kreması tadını bitkisel krema kolaylığı 
ile sunma imkanını sağlar. Karışımındaki bitkisel oranın sağladığı fiyat 
avantajı ve kullanım kolaylığı ile tercih nedenidir. 

Yemeklerinize lezzet katan krema 
The cream that adds flavor to your cooking

Ağırlığı / Package Weight

1000 mL
Ambalaj Türü / Package Type

Kutu - Elopak

FIERO / DONDO 

ŞEKERLİ BİTKİSEL SIVI ŞANTİ
SUGAR VEGETABLE LIQUID CREAM
Süt proteinleri ile zenginleştirilmiş, bitkisel içerikli ham maddelerden 
pastörize edilerek üretilmiş olup, lezzet olarak emsallerinden üstündür. 
Istenilen kıvama göre çırpılarak elde edilen Bitkisel Sıvı Şanti; Mandıra 
Şanti’ye göre daha uzun ömürlüdür. Sıvama, süsleme ve dolgu 
maddesi gibi çok amaçlı kullanılır. Yüksek hacim elde edilmesine 
rağmen, pastalarda çökme, sulanma ve çatlama yapmadığı gibi raf 
ömrünü uzatır.

Yüksek hacim, rahat kullanım

Produced with vegetable-based ingredients, enriched with milk proteins, this 
product is still suitable for traditional palates. The delicious whipped cream 
obtained by beating the product for 3-4 minutes is long-lasting. It can readily  
be used for spreading, decorating, and as a filling.

Allows you to present dairy cream taste in your food with the ease of vegetable 
cream. Preferable due to the price advantage thanks to its vegetable rate 
within the mix and easy use.

Ağırlığı / Package Weight

1000 mL
5 kg

10 kg

Ambalaj Türü / Package Type

Kutu - Elopak
Kova - Bucket
Kova - Bucket

FIERO

ŞEKERSİZ BİTKİSEL SIVI ŞANTİ
UNSWEETENED VEGETABLE 
WHIPPING CREAM
Süt proteinleri ile zenginleştirilmiş, mandıra lezzetinde şekersiz bir 
şantidir. Bitkisel olması, kullanımınızda rahatlık sunacaktır. Şeker oranını 
kendi yaratmak istediğiniz lezzete uygun ayarlayabilirsiniz. Tüm meyve 
uygulamalarında yapısını korur. Formülasyonu, pastacılık sosları için 
oluşturulmuştur.

An unsweetened whipping cream that tastes like dairy cream and is enriched 
with milk proteins. The fact that it is vegetable-based makes it easier to use. 
You can adjust the amount of sugar you use depending on the flavor you want 
to create. It will preserve its consistency when used with any kind of fruit. Its 
formula was developed for use in cake frostings.

Ağırlığı / Package Weight

1000 mL
Koli İçi Adet / Number of Packages per Case Ambalaj Türü / Package Type

12 Kutu - Elopak
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FIERO

YEMEKLİK KREMA
COOKING CREAM
Süt proteinleri ile zenginleştirilmiş, şekersiz ve çok amaçlı kullanım için 
üretilmiştir. Geleneksel damak tadına uygundur. Çorbalarda, böreklerde, 
makarnalarda, balık sosu gibi her türlü soslarda ve diğer yemeklerinizde 
rahatlıkla kullanıp yepyeni lezzetler yaratabilirsiniz. Asit uygulamalarında 
yapısını korur. İlave edildiği yemeklerde yapıyı geliştirir ve kıvam sağlar.

An unsweetened multi-purpose cream enriched with milk proteins that is also 
suitable for the traditional palate. It can be used in soups, savory filled pastries 
like böreks, pasta dishes, any kind of sauce including sauces to serve with 
fish, and can be used in all your cooking to create new flavors. It will preserve 
its consistency when used with acidic ingredients and will add structure and 
consistency to your dishes.

Ağırlığı / Package Weight

1000 mL
Koli İçi Adet / Number of Packages per Case Ambalaj Türü / Package Type

12 Kutu - Elopak

DONDO

KREM KAYMAK
WHIPPED CREAM
ŞEKERLİ / ŞEKERSİZ / TEREYAĞLI
WITH SUGAR / NO SUGAR / BUTTERY
• Yeni geliştirilen bu ürün, şeker ilaveli ve ilavesiz olarak ustaların  
   kullanımına sunulan yeni nesil bir şantidir. Çok rahat sürülebilen   
   bu ürün, hava kabarcığı olmadan, pürüzsüz bir çalışma sağlar.
• Ürün çırpılmadan önce katı formda olup, istenilen hacim ve 
   kıvam çırpma süresi ayarlanarak elde edilir.
• Çırpıldıktan sonra bekleme süresince yapısında değişiklik olmaz.
• Bu ürün sıvamada olduğu gibi, sos ve ganaj yapımında da 
   çok başarılıdır.
• Sıvı şantilere göre yapısı ve kullanım kolaylığı çok iyi olan bu ürün, 
Mandıra (hayvansal) Krem Şanti’nin lezzetini size sunacaktır.

• This newly developed product is a new generation whipped cream 
   presented to the use of masters with or without sugar option.  
  This product, which can be applied very easily, provides a smooth
  operation without air bubbles.
• The product is in solid form before whipping, and the desired 
   volume and consistency is obtained by adjusting the whipping time.
• Its structure does not change during the waiting period after being whipped.
• This product is very successful in making sauce and ganache as well as in
   plastering.
• This product, which has a very good structure and ease of use compared  
   to liquid  whipped cream, will offer you the taste of dairy (animal) whipped
   cream.

Ağırlığı / Package Weight

5 kg
Ambalaj Türü / Package Type

Kova - Bucket
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FIERO

PANDİSPANYA TOZ KARIŞIMI 
SADE / KAKAOLU
SPONGE CAKE POWDER MIX 
PLAIN / COCOA
Su ve yumurta ile çırpılarak çok çabuk hazırlanır. Standart üretim imkanı 
sağlar. Ekonomiktir. Uzun süre tazeliğini korur. Kolay kesilir. Parçalanma 
ve ufalanma yapmaz.

Pandispanya Malzemeleri
1000 g Fiero Pandispanya Toz Karışımı 

700 - 800 g  yumurta (yaklaşık 14 - 15 adet)
100 ml (yarım su bardağı) su / süt 

Hazırlanışı
1000 g Fiero Pandispanya Toz Karışımı içine 700 - 800 g 

 yumurta (yaklaşık 14-15 adet), 100 ml (yarım su 
bardağı) su / süt ilave edilerek 1 dakika düşük devirde 
8 dakika yüksek devirde istenilen kıvama gelene kadar 

karıştırılır. Kalıba yeteri kadar hamur karışımından 
konularak daha önce ısıtılmış  olan fırında 170°C’ de 30 
dakika pişirilir. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarılarak 

pasta yapımında kullanılır.

It is easy to prepare and saves time and manpower. It reduces the number 
of ingredients used and produces soft sponge cakes that are of the desired 
consistency, easy to slice, and do not crumble.

Ağırlığı / Package Weight

10 kg
Ambalaj Türü / Package Type

Kraft Kağıt Poşet - Craft Paper Bag

Sponge Cake Ingredients
1000 g Fiero Sponge Cake Mix

700 - 800 g eggs (about 14 - 15 eggs)
100 ml (half a cup) water or milk

Preparation
Add 700 - 800 g eggs (about 14 - 15 eggs) and 100 ml (half 

a cup) water or milk to 1000 g Fiero Sponge Cake Mix. Beat 
on low speed for 1 minute and on high speed for 8 minutes 
or until desired consistency is reached. Pour enough of the 
batter into a cake pan and bake in 170°C (340°F) preheated 

oven for 30 minutes. Use as a cake base after it cools.

Ağırlığı / Package Weight

1000 g
10 kg

Koli İçi Adet / Number of Packages per Case Ambalaj Türü / Package Type

10 Folyo Poşet - Follia Bag
- Kraft Kağıt Poşet - Kraft Paper Bag

FIERO / DONDO / TATKİ 

TOZ KREM ŞANTİ
POWDERED TOPPING MIX
Dondo Toz Krem Şanti’nin, kullanımı kolaydır. Raf ömrünün uzun, 
çırpılabilir, sürülebilir stabilitesinin yüksek olması nedeni ile tercih sebebidir. 
Soğuk su ya da süt ile çırpıldığında %250 hacim artışına ulaşır. 
Çökme, çatlama ve sulanma yapmaz, beyazlığını muhafaza eder.

Dondo Powdered Topping Mix is easy to use. It is a product that is preferred for its 
long shelf life and high whipping and spreading stability. Its volume increases by 
250 % on whipping with either water or milk. It does not separate, fall or weep, and 
will always retain its whiteness. 

FIERO  

PASTA KREMASI SADE
PATISSERIE CREAM POWDER
Çabuk, kolay hazırlanan lezzetli ve mükemmel bir kıvama sahip pasta
kreması elde etmek için Fiero Pasta Kreması’nı su veya süt ile 
çırpmanız yeterlidir. Klasik yöntemle yapılan sıcak pasta kremasının 
soğuma süresinde oluşan bakteriler, pastaların çabuk bozulmasına 
neden olur. Fiero Pasta Kreması ise; hazırlanması çabuk ve hijyenik 
olduğundan bu yolla elde edilen pasta kreması tazeliğini uzun süre 
muhafaza eder. Sulanma, ekşime ve çökme yapmaz. Krem Şanti ile 
karışıma uygundur.

FIERO  

PASTA KATKI MADDESİ
CAKE ADDITIVE
Pandispanya, kurabiye, rulo ve kek gibi ürünlerde kullanılan jel yapıda, 
bitkisel esaslı bir katkı maddesidir. Fiero Katkı Maddesi ile hazırlanan 
ürünlerde hacim artışı sağlanacağı için daha fazla ürün elde edilir. Kolay 
kullanım, uzun raf ömrü ve standart yapısı ile avantaj sağlar.

FIERO

HAMUR KABARTMA TOZU
BAKING POWDER
Her türlü pastacılık ve fırıncılık ürünlerinde kullanılan Fiero Hamur Kabartma 
Tozu’nun çok az miktarıyla mükemmel sonuçlar alınır. Maliyet avantajı 
sağlar. Çökme yapmaz.

To obtain a quick, easy-to-prepare, delicious pastry cream with a perfect 
consistency, it is sufficient to whisk Fiero Pastry Cream with water or milk  
Bacteria formed during the cooling period of the hot cake cream made with the 
classical method cause the cakes to deteriorate quickly. As Fiero Pastry Cream 
is quick to prepare and hygienic, the pastry cream obtained in this way preserves 
its freshness for a long time. Does not cause watering, souring and collapsing. 
Suitable for mixing with whipped cream.

It is a vegetable based, gel additive used for products such as sponge cake, 
cookies, rolls and cakes. More products can be obtained since products prepared 
with Fiero Additives easily rise in terms of volume. It provides advantages with 
ease of use, long shelf life and standard structure.

Perfect results are obtained with a little amount of Baking Powder used in every 
kind of pastry and bakery foods. 

Ağırlığı / Package Weight

1000 g

10 kg

Koli İçi Adet / Number of Packages per Case Ambalaj Türü / Package Type

10

-

Folyo Poşet - Follia Bag

Kraft Kağıt Poşet - Craft Paper Bag

Ağırlığı / Package Weight

5 kg
Ambalaj Türü / Package Type

Kova - Bucket

Ağırlığı / Package Weight

2 kg
10 kg

Ambalaj Türü / Package Type

Kova - Bucket
Kraft Kağıt Poşet - Craft Paper Bag
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FIERO / TATKİ

TOZ KAKAO
COCOA POWDER
Kaliteli kakao çekirdekleri kullanılarak üretilmiş olan Fiero Toz Kakao; 
koyu rengi, kokusu, lezzeti ile tüm pasta ve sütlü tatlılarınızda güvenle 
kullanabileceğiniz beğeninizi kazanacak vazgeçilmez bir üründür.

FIERO 

PUDRA ŞEKERİ
POWDER SUGAR
Fiero Pudra Şekeri; pasta, kek, kurabiye, sos, krokan, krema, sütlü tatlı, 
meyve salatası yapımında ve süslenmesinde  güvenle kullanılır. Akışkandır, 
topaklanmaz.

Ağırlığı / Package Weight

10 kg
Ambalaj Türü / Package Type

Kraft Kağıt Poşet - Craft Paper Bag

Fiero Confectioners’ Sugar is reliable in making and decorating cakes, cookies, 
sauces, brittle, cream, puddings, and fruit salads. It pours easily and does not 
form lumps.

Powder cacao produced from quality cocoa seeds is a product that you can 
safely use in all your cakes and milky desserts and will gain appreciation with 
its dark colour, smell, and taste. 

Ağırlığı / Package Weight

1000 g

5 kg

Koli İçi Adet / Number of Packages per Case Ambalaj Türü / Package Type

12

-

Kraft Kağıt Poşet - Craft Paper Bag

Kraft Kağıt Poşet - Craft Paper Bag

FIERO

KIRMIZI, MOR, TURUNCU, YEŞİL, SİYAH 
KEK YAPIMI İÇİN TOZ KARIŞIM
FOR RED, PURPLE, ORANGE, GREEN, 
BLACK CAKE MAKING POWDER MIX
Yumuşacık kadife gibi dokusu ile, pürüzsüz kıvamı ve lezzetiyle pasta 
yapımında da kullanabileceğimiz nefis bir kek karışımı...

A delicious cake mix that we can use in cake making with its soft velvety texture, 
red, purple, orange, green, black colour, smooth consistency and flavour...

A unique flavour with the taste of cake, very light, and cocoa 
flavour... Indispensable for pastry chefs with its practical use.

Ağırlığı / Package Weight

10 kg
Ambalaj Türü / Package Type

Kraft Kağıt Poşet - Craft Paper Bag

Ağırlığı / Package Weight

10 kg
Ambalaj Türü / Package Type

Kraft Kağıt Poşet - Craft Paper Bag

FIERO

ISLAK KEK VANİLYALI / KAKAOLU
WET CAKE VANILLA / COCOA
Pasta tadında çok hafif, hem de kakao tadıyla eşsiz bir lezzet... 
Pratik kullanımı ile pasta ustalarının vazgeçilmezi.

This product is the reason for the masters’ preference with its spongy 
structure of the cake and its good absorption of the tres leches syrup.

Ağırlığı / Package Weight

10 kg
Ambalaj Türü / Package Type

Kraft Kağıt Poşet - Craft Paper Bag

FIERO

TRİLEÇE KEKİ 
YAPIMI İÇİN TOZ KARIŞIM
POWDER MIXTURE FOR BAKING TRİLEÇE
Kekin süngerimsi yapısıyla ve trileçe şerbetini iyice çekmesiyle 
ustaların tercih sebebidir.
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FIERO

SOĞUK JÖLE
COLD JELLY
Tamamen bitkisel olup hayvansal katkı içermez. Kaplamaya ve sürmeye 
uygun kıvamı, lezzeti, parlaklığı ve yüksek su kaldırma özelliği ile pasta, 
tart, tartolet, bisküvi, kek, kurabiye ve meyveli tatlıların dekorasyonunda 
kullanılır. Lezzetli ve rengarenk sunumlarda fark yaratır. Tatlı ve pastaların 
üzerindeki meyvelerin uzun süre kararmadan kalmasını, tadını ve 
yapısını geliştirerek ürünlerin daha parlak ve taze görünmesini sağlar.

FIERO

DOLGU
FILLING
Çeşitli tatlı, kurabiye, kek ve pasta yapımında süsleme, kaplama
ve dolgu amaçlı kullanılır. Pişirilmeye ve dondurulmaya dayanıklıdır.
Kullanımı kolay pratik bir üründür.

Ağırlığı / Package Weight

7 kg
Ambalaj Türü / Package Type

Kova - Bucket

Ağırlığı / Package Weight

6 kg
Ambalaj Türü / Package Type

Kova - Bucket

Sade / Beyaz / Çikolata / Karamel / Çilek / Frambuaz

Limon / Portakal / Frambuaz / Vişne /  
Vanilya / Karamel / Çikolata / Toffee Karamel

Lemon / Orange / Raspberry / Cherry / Vanilla / 
Caramel / Chocolate / Toffee Caramel

Plain / White / Chocolate / Caramel / Strawberry / Raspberry

Completely herbal and does not contain animal additives. Used in the 
decoration of cakes, tarts, tartlets, biscuits, cakes, cookies and fruit desserts 
with its consistency, flavour, brightness and high water removal feature 
suitable for coating and spreading. Makes a difference in delicious and 
colourful presentations. Keeps the fruits on desserts and cakes from darkening 
for a long time, improves the taste and structure and makes the products look 
brighter and fresher.

Used for decoration, coating and filling in various desserts, cookies, 
cakes and pastries. Resistant to cooking and freezing. A practical 
product that is easy to use.

DONDO  

SOĞUK BAKLAVA İÇİN SOS
SAUCE FOR COLD BAKLAVA
Soğuk baklavanın en önemli özelliği şerbetinin sütle hazırlanması ve üzerinin 
kakao ile kaplanmasıdır. Dondo Soğuk Baklava Sosu pasta ustalarına 
kullanım kolaylığı ve pratiklik kazandırır. 

DONDO

GANAJ ÇİKOLATALI 
BİTTER / BEYAZ 
GANACHE CHOCOLATE 
BITTER / WHITE 
Hızlı ve pratik kullanımı ile her defasında standart tat ve parlaklıkta ürünler 
elde etmenizi sağlar. Pastacılık ürünleri kaplamasında, Sıvı Krem Şanti 
ile karıştırılarak iç dolgu amaçlı da kullanılabilir. Donmaya ve çözünmeye 
dayanıklıdır. Terleme yapmaz, parlaklığını kaybetmez.

The most important feature of cold baklava is that its syrup is prepared with milk 
and covered with cocoa. Dondo Cold Baklava Sauce brings ease of use and 
practicality to pastry chefs. 

Allows you to obtain products of standard taste and brightness every time with its 
quick and practical use. Can also be used for filling in pastry products by mixing 
with Liquid Whipped Cream. Resistant to freezing and thawing. No transpiration, 
no loss of gloss.

Ağırlığı / Package Weight

10 kg
Ambalaj Türü / Package Type

Kova - Bucket

Ağırlığı / Package Weight

5 kg
Ambalaj Türü / Package Type

Kova - Bucket
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DONDO SADE YAĞ
PASTEURIZED CLARIFIEDBUTTER
Ürünümüz % 99 süt yağı içerir. Katkı maddesi, aroma bulunmamaktadır. 

DONDO TEREYAĞI
PASTEURIZED BUTTER
Günlük taze sütten elde edilen kremanın yayıklanması ile üretilmektedir. 
Hiçbir renk, aroma ve katkı maddesi içermez.

DONDO YAĞ
PASTEURIZED BUTTER LEND
Tereyağı lezzetini daha ekonomik olarak almak isteyenler için Dondo Yağ.

This product contains 99% milk fat and no additives or flavorings.

Manufactured by churning cream obtained from fresh milk, our butter contains 
no coloring, flavoring, or additives.

Dondo Butter Blend for those who want the taste of butter at a more 
economical price.

Ağırlığı / Package Weight

9 kg
Ambalaj Türü / Package Type

Kova - Bucket

Ağırlığı / Package Weight

1000 g
Koli İçi Adet / Number of Packages per Case

12

Ağırlığı / Package Weight

1000 g
Koli İçi Adet / Number of Packages per Case

12

TATKİ 

SÜT / MILK

Ağırlığı / Package Weight

10 kg
Ambalaj Türü / Package Type

Kova - Bucket
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DONDURMALAR 
ICE CREAMS
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FIERO GURME - FIERO Gourmet

BİSKÜVİ / Biscuit
Süt, kakaolu bisküvi ile zenginleştirilmiş çikolata, salep

FIERO GURME - FIERO Gourmet

ENERJİM
Süt, ceviz, bal, bisküvi ile zenginleştirilmiş çikolata, salep, tarçın, 
karabiber, zencefil, ginseng

FIERO GURME - FIERO Gourmet

TİRAMİSU / TIRAMISU
Süt, tiramisu aromalı sos, salep

FIERO GURME- FIERO Gourmet

ÇİKOFRAM
Süt, frambuaz, vanilya çubuğu, çikolata, salep

FIERO GURME - FIERO Gourmet

BORDO BADEM
Süt, vişne, badem, çikolata, salep

FIERO GURME - FIERO Gourmet

DAMLA SAKIZLI
Süt, salep, damla sakızı

FIERO GURME - FIERO Gourmet

KAVUN / MELON
Süt, salep, kavun

Chocolate, salep enriched with milk and cacao biscuit

Chocolate, salep, cinnamon, black pepper, ginger, ginseng enriched with milk, 
chestnut, honey and biscuit

Milk, sauce with tiramisu aroma and salep 

Milk, raspberry, chocolate, salep

Milk, cherry, chocolate, salep

Milk, salep, mastic

Milk, salep, melon

Ağırlığı / Package Weight

5L / 2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

5 L / 2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

5 L / 2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

5 L / 2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

5 L / 2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

5 L / 2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

5 L / 2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

FIERO GURME - FIERO Gourmet

KESME SADE DONDURMA
Keçi sütü, inek sütü, süt kreması, salep

FIERO GURME - FIERO Gourmet

KESME ÇİKOLATALI 
DONDURMA
Kuvertür, rende çikolata

FIERO GURME - FIERO Gourmet

ÇİLEKLİ / STRAWBERRY
Süt, çilek, salep

FIERO GURME - FIERO Gourmet

LİMONLU / LEMON
Limon, limon kabuğu, salep

Ayrıcalıklı damaklara butik
olarak hazırlanan en özel tatlar.
Dondurmanun en özel hali...
The most delectable flavors prepared 
in boutique fashion for distinguished 
palates. Ice cream in its most 
delectable form...

Goat milk, cow milk, milk protein, salep

Coverture, grated chocolate

Milk, strawberries, salep

Lemon, lemon zest, salep

Ağırlığı / Package Weight

5 L / 2,5 L / 500 g
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

5 L / 2,5 L / 500 g
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

5 L / 2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

5 L / 2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel
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FIERO GURME - FIERO Gourmet

PADİŞAH RÜYASI 
Süt, fındık püresi, salep, bal, ginseng

FIERO GURME - FIERO Gourmet

KARAMELLİ / CARAMEL
Salep karamel püresi, karamel tanesi

Malzemeler
2 yumurta - 125 g Fiero Pandispanya Miksi,

25 g su - 200 g Fiero Şekerli Sıvı Bitkisel Şanti,
750 g Fiero Gurme Dondurma (her kat için 250 g, 

dilediğiniz çeşitlerde), Çikolata sosu

Hazırlanışı
2 Yumurta ve 125 g Fiero Pandispanya Miksi’ni 25 g  

su ile 3 dakika çırptıktan sonra kalıba dökün. 170 derecede 
önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Fırından 

çıkardığımız pandispanyayı soğuduktan sonra üçe bölüp; 
her katına ayrı ayrı dondurma koyarak yayın. 200 g Fiero 

Şekerli Sıvı Bitkisel Şanti’yi 3 dakika çırptıktan sonra 
dondurmalı pastamızın üzerini kaplayın. Dondurucuda  

2 saat beklettikten sonra servise hazır hale getirin.

FIERO GURME - FIERO Gourmet

ELMALI / APPLE
Yeşil elma, elma kabuğu, salep

FIERO GURME - FIERO Gourmet

ANTEP FISTIKLI / PISTACHIO
Antep fıstığı, antep fıstığı püresi, salep

FIERO GURME - FIERO Gourmet

KARADUTLU / BLACK MULBERRY
Salep, karadut tanesi

Ağırlığı / Package Weight

5 L / 2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

5 L / 2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

5 L / 2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

5 L / 2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

5 L / 2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Green apples, apple peels, salep

Pistachio, pistachio paste, salep

Milk, hazelnut paste, salep, honey, ginseng

Salep, black mulberry

Salep, caramel puree, caramel grains

Ingredients
2 eggs - 125 g Fiero Sponge Cake Mix, 

25 g water - 200 g Fiero Sweetened Vegetable Whipping Cream,
750 g Fiero Gurme Ice cream (250 g of your choice 

for each layer), Chocolate Sauce

Preparation
Beat 2 eggs and 125 g Fiero Sponge Cake Mix with 25 g 

water for 3 minutes. Pour into a cake pan. Bake in 170°C 
(340°F) preheated oven for 25 minutes. Remove the cake 

from the oven and let it cool. Cut the cake into three 
layers and spread each layer with ice cream. Beat 200 g 
Fiero Sweetened Vegetable Whipping Cream for 3 min-
utes and frost the ice-cream cake with whipped cream. 
Place in the freezer for 2 hours and prepare to serve.

FIERO GURME ZERO - FIERO Gourmet ZERO

SADE / PLAIN
Stevia, vanilya çubuğu

FIERO GURME ZERO - FIERO Gourmet ZERO

KAKAOLU / COCOA
Stevia, kakao

FIERO GURME ZERO - FIERO Gourmet ZERO

LİMONLU / LEMON
Stevia, limon, limon kabuğu

FIERO GURME ZERO  - FIERO Gourmet ZERO

ÇİLEKLİ / STRAWBERRY
Stevia, çilek

Ağırlığı / Package Weight

2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

2,5 L
Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Stevia, vanilla pod

Stevia, cacao

Stevia, lemon, lemon zest

Stevia, strawberry

With Stevia Ice Cream
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FIERO

DONDURMA KARIŞIMI
ICE CREAM POWDER
Fiero Dondurma Karışımı, yüksek kalite ve büyük fiyat 
avantajına sahiptir. Hazırlık aşaması çok kolay, uygulanışı 
pratik, çabuk çözünebilen doğal bir karşımdır. Her gün aynı 
kalite ve aynı lezzette ürün sunabilmenizi sağlar. Muhafazası 
kolaydır. Uzun raf ömrü vardır. Fiero Dondurma Karışımı, verilen 
ölçülerde şeker ve süt ilave edilerek pastörize yapmaksızın ister 
soft dondurma, ister klasik dondurma yapabilirsiniz. Bütün soft 
ve dondurma makinelerinde maksimum performans sağlar. 
Tarif 1 Soft Ice:  3,5 L süt, 500 g toz şeker ve 500 g 
Dondurma Karışımı Tozu karıştırılıp 10 dakika dinlendirilir. 
Tekrar karıştırılarak soft dondurma makinasına aktarılır.
Tarif 2 Dondurma: 2,5 L süt, 500 g toz şeker ve 500 g 
Dondurma Karışımı Tozu karıştırılarak dondurma makinasında 
hazırlanır. Daha sert dondurma yapımı için 2 L süt 500 g 
toz şeker ve 500 g Dondurma Karışımı Tozu karıştırılarak 
dondurma makinasında hazırlanır.

Yüksek kalite - High quality

vanilya
DONDURMA KARIŞIMI DONDURMA KARIŞIMI

çikolata
DONDURMA KARIŞIMI

çilek
DONDURMA KARIŞIMI
limon

DONDURMA KARIŞIMI

frambuaz vişne
DONDURMA KARIŞIMI

damla sakızı
DONDURMA KARIŞIMI DONDURMA KARIŞIMI

elma
DONDURMA KARIŞIMI

karamel
DONDURMA KARIŞIMI

muz

Fiero Ice Cream Powder offers high quality products at an 
advantageous price. It is a natural mix that is easy to prepare, 
convenient, and dissolves readily. It enables you to offer products 
of consistent quality and flavor every day. It is easy to store and 
has a long shelf life. By simply adding sugar and milk in the given 
amounts you can make soft ice cream, classic ice cream, or 
Maras style ice cream out of Fiero Ice Cream Powder with no 
need for pasteurization. It provides maximum performance in all 
ice cream machines, both soft and regular.
Recipe 1 Soft Ice: Combine 3 L milk, 500 g granulated sugar, and 
500 g Ice Cream Powder. Let stand for 10 minutes. Mix again and 
transfer to a soft ice cream machine.
Recipe 2 Ice Cream: Combine 2.5 L milk, 500 g granulated sugar, 
and 500 g Ice Cream Powder and prepare in ice cream machine. 
For harder ice cream (Maras style) use 2 L milk, 500 g granulated 
sugar, and 500 g Ice Cream Powder.

Fiero Dondurma Karışımı Çeşitleri
Vanilya, Çikolata, Karamel, Damla Sakızı, Limon, Çilek, 
Frambuaz, Karadut, Vişne, Elma, Muz, Kavun

Fiero Ice Cream Powder Flavors
Vanillia, Chocolate, Caramel, Mastic, Lemon, Strawberry,
Raspberry, Mulberry, Cherry, Apple, Banana, Melon

Ağırlığı / Package Weight

500 g

1000 g

10 kg

Koli İçi Adet / Number of Packages Ambalaj Türü / Package Type

12

-

-

Folyo Poşet - Follia Bag

Folyo Poşet - Follia Bag

Kraft Kağıt Poşet - Craft Paper Bag
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5 L

1 kg

500 g

HAYAL DONDURMA
Sade, Çikolata, Karamel, Parfe, Limon, Çilek, Vişne, 
Kavun, Frambuaz, Muz, Ceviz, Meyvelim, Karadut

RÜYA DONDURMA
Sade, Çikolata, Limon, Çilek, Vişne,  
Elma, Tutti Frutti, Karamel, Vanilya, Mango, Kavun

KESME DONDURMA
Sade, Çikolata

HAYAL SOFT ICE
Sade, Çikolata

DONDO

DONDURMA
ICE CREAM
Dondo Dondurmaları; süt, şeker, doğal salep ve gerçek meyve özleri kullanılarak üretilmektedir. 
Bitkisel yağ içermez, tamamıyla süt yağı (süt kreması) ile üretilir. Eşsiz lezzeti ile her damak tadına 
uygun, zengin çeşitleri ile küçük büyük her yaş grubunun vazgeçemeyeceği bir dondurmadır.

100 mL

Dondo Ice Creams are made with milk, sugar, natural salep, and real fruit. They contain no vegetable fat and 
are made using only milk fat (milk cream). Their unique flavor will suit all palates and the variety of flavors will 
appeal to all age groups.

Ağırlığı / Package Weight

5 L 

500 g

1 kg

Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

10 kg
Ambalaj Türü / Package Type

Kova - Bucket

Ağırlığı / Package Weight

5 L 

2,5 L

Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Küvet - Vessel

Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

5 L 

2,5 L

100 mL

Ambalaj Türü / Package Type

Küvet - Vessel

Küvet - Vessel

-

-

Plain, Chocolate, Caramel, Parfait, Strawberry, Lemon, 
Cherry, Melon, Raspberry, Banana, Walnut, My Fruit, 
Black Mulberry

Plain, Chocolate, Lemon, Strawberry, Cherry,
Apple, Tutti Frutti, Caramel, Vanilla, Mango, Melon

Plain, Chocolate

Plain, Chocolate

500 g

TATKİ

DONDURMA
ICE CREAM
Sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek, her yaşa ve
her damağa hitap edecek ileri teknoloji ile üretilen 
Tatki Dondurma, trans yağ ve sağlığa zararlı 
ürünler içermez.

TATKİ

KIZARMIŞ DONDURMA
FRIED ICE CREAM
Sıcak ve soğuk uyumu hiç bu kadar lezzetli olmamıştı... 
Çıtır çıtır kadayıf harcı ve içinden akan serinletici dondurmasıyla 
efsane bir lezzet  Tatki Kızarmış Dondurma.

DONDURMA ÇEŞİTLERİ
ICE CREAM FLAVORS
Sade, Çikolata, Karamel, Limon, Çilek, Elma, Frambuaz, Mango, Portakal

5 L
Manufactured using advanced technology, Tatki Ice Cream will 
refresh you on hot summer days and appeal to all ages and 
palates. It contains no trans fats or unhealthy ingredients.

Combination of hot and cold has never been so delicious...  
Tatki Fried Ice Cream is a legendary flavour with its crispy 
shredded wheat coating and refreshing ice cream flowing 
through it.

Plain, Chocolate, Caramel, Lemon, Strawberry, Apple, Raspberry, Mango, Orange 

Ağırlığı / Package Weight

3.5 kg
Koli İçi Adet / Number of Packages Ambalaj Türü / Package Type

- Küvet - Vessel

Ağırlığı / Package Weight

500 g
Ambalaj Türü
Plastic Bag
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FIERO

SALEP
Geçmişten günümüze değişmeyen, nostaljik bir içecektir salep. Soğuk 
kış günlerinde içimizi ısıtmasının yanı sıra oldukça yüksek bir besin 
değerine sahiptir. Bir bardağı günün tüm yorgunluğunu unutturur. Fiero 
Salep, eşsiz lezzeti ve rahatlatıcı etkisi ile vazgeçemeyeceğiniz bir 
içecek olacaktır.

FIERO

SICAK ÇİKOLATA
HOT CHOCOLATE
Fiero Sıcak Çikolata, her yaştaki lezzet tutkununun zevkle tükettiği bir 
üründür. Bileşiminde bulundurduğu çikolata, serotonin seviyesini doğal 
yollarla artırır, mutluluk hissi verir. Ayrıca içeriğinde süt proteinlerinin 
oldukça fazla bulunması nedeniyle de yüksek besin değerine sahiptir.

Geçmişten günümüze değişmeyen lezzet
A flavor unchanged from past to present

Lezzeti mutluluk hissi verir
A flavor that makes you feel happy

Salep is a nostalgic beverage unchanged over the centuries. It is not just a 
warming beverage but is also very nutritious. A single cup will help you forget 
the day’s fatigue. Fiero Salep will be your indispensible drink with unmatchable 
taste and relaxing effect.

Fiero Hot Chocolate is a product that is consumed with pleasure by flavor 
seekers of all ages. Thanks to its chocolate content it naturally increases 
your serotonin levels and makes you feel happy. Fiero Hot Chocolate is also 
nutritious thanks to a fairly high content in milk protein.

Ağırlığı / Package Weight

20 g

250 g

1000 g

Koli İçi Adet / Number of Packages per Case Kutu İçi Adet / Number of Packages per Box

240 10

18 -

6 -

Ağırlığı / Package Weight

20 g

250 g

1000 g

Koli İçi Adet / Number of Packages per Case Kutu İçi Adet / Number of Packages per Box

144 6

18 -

6 -

FIERO

3’ü 1 ARADA KAHVE
3’IN 1 COFFEE MIX
Fiero 3’ü 1 Arada; kahvesi bol, kreması tam kıvamında, hazırlanması ve 
içimindeki kolaylık nedeni ile de kahve tutkunlarının vazgeçemeyeceği 
Fiero lezzetlerinden biridir.

Hazırlanması ve içimi kolay
Easy to prepare and drink

With plenty of coffee and just the right amount of creamer, easy to prepare 
and drink, Fiero 3-in-1 Coffee Mix is one of the Fiero flavors coffee-lovers will 
not be able to resist.

A high quality, flavorful beverage, Fiero Cappuccino’s abundant foam, rich 
aroma, and pleasant flavor come together in a single package for coffee-lovers 
to enjoy. Fiero Cappuccino is easy to prepare thanks to its practical packaging. 
Once you’ve seen how delicious it is it will become a must for your household 
or office. 

Ağırlığı / Package Weight

12,5 g

500 g

Koli İçi Adet / Number of Packages per Case Kutu İçi Adet / Number of Packages per Box

240 10

12 -

Ağırlığı / Package Weight

10 g

18 g

250 g

1000 g

Koli İçi Adet / Number of Packages per Case Kutu İçi Adet / Number of Packages per Box

900 45

240 20

18

18

-

-

FIERO

CAPPUCCINO
Fiero Cappuccino; bol köpüğü, zengin aroması ve hoş tadını bir poşette 
toplayarak, üstün kalite ve lezzeti ile kahve tutkunlarının beğenisine 
sunulmuştur. Fiero Cappuccino, pratik poşeti ile hazırlaması çok kolaydır. 
Damaklarda bıraktığı tat ile, evinizin ve işyerinizin vazgeçilmezlerinden 
olacaktır.

Bol köpük, zengin aroma
Rich aroma with lots of foam
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FIERO

KAHVE KREMASI
COFFEE CREAMER
Fiero Kahve Kreması, kahve zevkine ekstra bir lezzet katar. Süt
kullanılmadan, süt tadının hissedildiği bir üründür. Kahve içerisinde 
çözünürlüğü oldukça hızlıdır

FIERO

KLASİK KAHVE
CLASSIC COFFEE
Robusto çekirdeklerinden oluşan, bir parça arabica dokunuşuyla güçlü 
ve lezzetli bir kahve olan Fiero Klasik Kahve tercih sebebiniz olacaktır.

FIERO

GOLD KAHVE
GOLD COFFEE
Arabica çekirdeklerinin çoğunluğunu oluşturduğu eşsiz bir karışım olan 
Fiero Gold Kahve, yumuşak içimi, kendine has lezzet ve kokusu ile 
beğeneceğiniz bir üründür.

Fiero Coffee Creamer adds extra flavor to your coffee. It tastes like 
real milk without adding actual milk and dissolves readily.

Fiero Classic Coffee, a strong and tasty coffee made from Robusto beans with 
a hint of Arabica, is bound to be a favorite.

Fiero Gold Coffee which is a mix of mostly Arabica beans is a product that you 
will like with its soft drink, specific taste and smell.

Ağırlığı / Package Weight

2 g
400 g

Koli İçi Adet / Number of Packages per Case

1000
12

Ağırlığı / Package Weight

5 g
250 g
1000 g

Koli İçi Adet / Number of Packages per Case

1000
18
6

Ağırlığı / Package Weight

2 g
120 g
400 g

Koli İçi Adet / Number of Packages per Case

1000
18
-

The carefully roasted beans used in Fiero Turkish Coffee give it a distinctive 
aroma and unique flavor

Depending on your desire, strong, medium or soft... We know that one cup
will never be enough...

Ağırlığı / Package Weight

227 g
454 g
500 g

1000 g

Ağırlığı / Package Weight

227 g
454 g

FIERO

TÜRK KAHVESİ / DAMLA SAKIZI
FINDIK / KAKULE AROMALI
TURKISH COFFEE / MASTIC / KAKULE
Özenle kavrulmuş kendine has kokusu ve damağa vuran eşsiz lezzeti  
ile Fiero Türk Kahvesi ve Damla Sakız, Fındık ve Kakule Aromalarıyla
farklı lezzetler sunuyoruz.

FIERO

FİLTRE KAHVELER
FILTER COFFEE
İsteğe göre sert, orta sertlikte veya yumuşak... Biliyoruz ki bir fincan 
asla yetmeyecek...

AROMALI KAHVELER & DÜNYA KAHVELERİ
AROMATIC AND REGIONAL FILTER COFFEE

ETİYOPYA SUMATRA

COSTA
RICA

IRISH 
CREAM

FRENCH 
VANILLA

CHOCOLATE 
RASPBERRY

SWISS 
CHOCOLATE ALMOND CARAMEL STRAWBERRYHAZELNUT

MEXICAN BRAZIL ETHIOPIA SUMATRA
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FIERO

MENENGİÇ KAHVESİ
MENENGIC COFFEE (TURPENTINE)
Menengiç olarak bilinen bir ağacın meyveleri ile hazırlanan Menegiç 
Kahvesi yumuşak içimi ve aroması ile alternatif bir içecektir. Sütle de 
yapılır.

FIERO

ESPRESSO CLASSIC BLEND

FIERO

DİBEK KAHVESİ
DIBEK COFFEE (MORTAR)
Çeşitli bitkilerin ve Türk Kahvesi’nin dibekte dövülüp toz haline 
getirilmesiyle hazırlanır. Yumuşak içimi ile farklı bir lezzet sunar.

Delicious mix of the best green beans coffee beans from boutique 
coffee fields...

Prepared with the fruits of a tree known as Menengic (Turpentine), Menengic 
Coffee is an alternative drink with its soft drink and aroma. Also made with milk.

Prepared by crushing various herbs and Turkish Coffee in a mortar 
and turning it into powder. Offers a different flavour with its mild draft.

Ağırlığı / Package Weight

1000 g
Koli İçi Adet / Number of Packages per Case

10

Ağırlığı / Package Weight

1000 g
Koli İçi Adet / Number of Packages per Case

10

Ağırlığı / Package Weight

350 g

Ağırlığı / Package Weight

200 g
250 g

FIERO

ESPRESSO / ESPRESSO MILD
Butik kahve tarlalarından gelen en iyi yeşil çekirdeklerin lezzetli 
harmanı...

FIERO

BİTKİ ÇAYLARI
HERBAL TEA
Yeşil Çay / Yaseminli Yeşil Çay / Rezene / Ihlamur 
Nane&Limon / Adaçayı / Papatya / Kış Çayı
Earl Grey (Siyah Çay)

FIERO

MEYVE ÇAYLARI
FRUIT TEA
Elma / Böğürtlen / Elma&Tarçın / Tropikal   
Kuşburnu / Nar Çiçeği / Kırmızı Orman Meyveleri

ÇEŞİTLERİ 

ASSORTMENTS

REZENEYESIL CAY

ELMA

IHLAMUR ADAÇAYI

EARL GREY

PAPATYA

KUSBURNU

KIS CAYI

ELMA
TARCIN

&

YESIL CAY
yaseminli

ORMAN
kırmızı

meyveleri

NANE
LIMON

&

TROPIKAL NAR ÇIÇEGIBÖGÜRTLEN

Green Tea / Jasmine Green Tea / Fennel / Mint / Sage / Linden / 
Linden (flower) / Thyme / Daisy / Early Grey

Apple / Winter Team / Apple / Cinnamon / Honey Banana Rosehip /
Mint Lemon / Blackberry / Red Forest Fruits

FENNELGREEN TEA

APPLE

LINDEN SAGE

EARL GRAY

DAISY

ROSEHIP

WINTER TEA

APPLE
CINNAMON

&

GREEN TEA
Jasmine

FOREST
RED

FRUITS

MINT
LEMON

&

POMEGRANATE 
FLOWERBLACKBERRY TROPICAL
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FIERO

VENDING TOZ İÇECEKLER
VENDING POWDERED DRINKS 
Vending grubu ürünlerimiz, kalite ve lezzetinin yanı sıra; 
sunum kolaylığı ile iş akışını hızlandırır. İşletmelerinizde 
düşük maliyet sağlar.

FIERO GURME 

SICAK ÇİKOLATA / SALEP TOZ İÇECEKLER
HOT CHOCOLATE / SALEP POWDERED DRINKS
Yoğun çikolata ve salep tadını alabileceğiniz tam kıvamında 
gurme lezzetler... Damakta bıraktığı doyumsuz tat ile çikolata 
ve salep keyfini aşka dönüştüren bir lezzet!

Salep 
3’ü 1 Arada 
Kahve Kreması 
Cappuccino 
Sıcak Çikolata 
Klasik Kahve 
Gold Kahve

FIERO GURME 

SIVI SALEP
LIQUID SALEP
FIERO GURME 

SIVI SÜTLÜ 
ÇİKOLATA
LIQUID CHOCOLATE

-24 derecede 
 dondurduk

Frozen at -24°C (-11°F)

Besides offering quality and flavor, our  line of vending products 
is user-friendly, will help speed up workflow, and lower the costs 
of your organization.

Gourmet tastes which you can experience intense chocolate  
and sahlep taste

Salep 
3-in- 1 Coffee Mix 
Coffee Creamer 
Cappuccino 
Hot Chocolate 
Classic Coffee 
Gold Coffee

Ağırlığı / Package Weight

1000 g
Koli İçi Adet / Number of Packages per Case

-

Ağırlığı / Package Weight

1000 mL

Koli İçi Adet 
Number of Packages per Case

12
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FIERO

KAHVE ŞURUPLARI
COFFEE SYRUPS
Kahve, çay, sıcak ve soğuk bütün içeceklerin yanı sıra puding, kek, 
pasta, pandispanya gibi pastacılık ürünlerinde de kullanılır. İsteğe göre 
sıcak veya soğuk; 1 / 8 oranında hazırlanır.

FIERO

BAZLAR / BASES
Yeşil çay bazlı soğuk içecekler yazın en serin halidir.Çok pratik bir 
üründür. 1 ölçü baza 5 ölçü su ile hazırlanır. Bol buz ile servis edilir. 

FIERO

BAR SOSLARI / BAR SAUCES
Mocha ve sıcak kahve hazırlığında, pasta ve kek yapımında, özel 
hamurlu ürünlerde waffle ve sütlü tatlılarda lezzeti güçlendirmek için 
kullanılır.

Şekerli Şuruplar / Şekersiz Şuruplar  
Yeşil Elma, Yaban Mersini, Çilek, Vişne, Karadut, Böğürtlen, 
Frambuaz, Turunç, Şeker, Şeftali, Portakal, Nar, Nane, Muz, 
Mango, Ananas, Lime Limon, Kivi, Kavun, Karpuz, Vanilya, 
Çikolata, Karamel, Kahve, Irish, Fındık, Hindistan Cevizi, 
Beyaz Çikolata...

Elma Tarçın, Green Tea, Hibiscus, Ice Tea, Lavanta,  
Mürver Çiçeği, Yeşil Çay Portakal, Cool Lime
Apple Cinnamon, Green Tea, Hibiscus, Ice Tea, Lavender, 
Elderberry, Green Tea Orange, Cool Lime

Sugar Syrups / Sugar-Free Syrups  
Green Apple, Blueberry, Strawberry, Cherry, Black Mulberry, 
Blackberry, Raspberry, Citrus, Sugar, Peach, Orange, 
Pomegranate, Mint, Banana, Mango, Pineapple, Lime Lemon, 
Kiwi, Melon, Watermelon, Vanilla, Chocolate, Caramel, Coffee, 
Irish, Hazelnut, Coconut, White Chocolate...

Used in pastry products such as pudding, cake, pastry, sponge cake, as well 
as coffee, tea, all hot and cold beverages. Prepared as hot or cold at the rate 
of 1/8 as preferred.

Green tea-based cold drinks are the coolest form of summer. A very 
practical product. Prepared with 1 measure of base and 5 measures 
of water. Served with lots of ice.

Used in preparation of mocha and hot coffee, in making pastry and cakes,  
in special dough products, waffles and milk desserts to strengthen the flavour.

Ağırlığı / Package Weight

700 mL

Ağırlığı / Package Weight

700 mL

Ağırlığı / Package Weight

700 mL

FIERO

MEYVE PÜRELERİ
FRUIT PUREES
Yüksek devirli blendera 1 ölçü sos, 3 veya 4 ölçü buz konulur; ince buz 
haline gelene kadar çalıştırılır. Pasta, kek, dondurma, özel tatlı ve kahve 
gibi sıcak içeceklerde aroma ve sos olarak istenilen miktarda kullanılır.

TATKİ

TOPPING SOS
TOPPING SAUCE
Dondurmalarda, tüm pasta ve tatlı çeşitlerinde sos olarak kullanılır.

FIERO

DEKOR SOS
DECORATION SAUCE
Frappe, latte, ice coffee gibi içeceklerin hazırlığında bardakların iç 
çeperine, süt köpüğüne, kremaya, pasta, tatlı, cheesecake, turta,  
waffle sunumlarında dekor olarak kullanılır.

Ahududu, Yuzu, Yeşil Elma, Yaban Mersini, Vişne, Şeftali, 
Portakal, Karpuz, Karadut, Balkabağı, Hindistan Cevizi, Çilek, 
Böğürtlen, Ananas, Passion, Muz, Mango, Mandalina, Limon, 
Kivi, Kavun

Raspberry, Yuzu, Green Apple, Blueberry, Cherry, Peach, Orange, 
Watermelon, Black Mulberry, Pumpkin, Coconut, Strawberry, 
Blackberry, Pineapple, Passion, Banana, Mango, Tangerine, 
Lemon, Kiwi, Melon

1 measure of sauce, 3 or 4 measures of ice are put into the high speed 
blender and run until it turns into thin ice. Used in desired amount as flavour 
and sauce in hot drinks such as cake, pastry, ice cream, special dessert and 
coffee.

Used as a sauce in ice creams, all kinds of cakes and desserts.

Used as a decoration on the inside of the glasses, milk foam, cream, cake, 
dessert, cheesecake, pie, waffle presentation in the preparation of drinks 
such as frappe, latte, ice coffee.

Ağırlığı / Package Weight

1 kg

Ağırlığı / Package Weight

1 kg

Ağırlığı / Package Weight

1 kg



TAZE SIKIM
EV YAPIMI
LEZZETLER

HOME MADE
JUICES
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TATKİ

EV YAPIMI LEZZETLER
HOMEMADE JUICES
Tatki, %100 doğal, taze sıkılmış ve dondurulmuş saf meyve suyu ve geleneksel ev yapımı tarifler üzerinde 
uzmanlaşmış, sektöründe lider bir markadır. Konsantre değil, tazecik gerçek meyvelerden, pastörize 
edilmeden üretilmiştir. Soğuk sıkım tekniği ile sıkılmış saf ve doğal ürünlerimiz, tıpkı evde sıkılmış meyve 
suları gibi güvenle ve zevkle tüketebilmenizi sağlar. İlave su, katkı maddesi, tatlandırıcı, renklendirici ya 
da koruyucu madde içermez.
Hedefimiz; doğanın bizlere sunduğu sağlıklı lezzetleri, en doğal haliyle, besin değerlerini koruyarak, hızlı 
ve güvenilir bir şekilde sizlere ulaştırmaktır.

Hazırlanması ve içimi kolay / Easy to prepare and drink

Saklama Koşulları; Donuk olarak –18 Derecede 2 yıl (24 ay) Eritildikten sonra +4, +6 derecede 3 gün içerisinde 
tüketilmesi tavsiye edilir.
İşletmeye Katkıları; Hazırlanışı ve sunumu kolay ve pratiktir. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Kolay stok hesabı 
tutmanıza olanak verir. Uygun saklama koşulları sunar. Güvenilir ve süreklilik arz eder. Rekabetçi fiyat avantajı ile 
karlılığı arttırır. 

Tatki is a leading brand in its category, specializing in 100% natural, freshly squeezed and frozen pure fruit juice and 
traditional homemade recipes. Tatki fruit juices are manufactured from fresh, real fruit and not from concentrate. 
Produced without pasteurization, our cold-pressed pure and natural juices can be safely enjoyed just like juices 
squeezed at home. Tatki products contain no added water, additives, sweeteners, coloring agents, or preservatives.
Our goal is to deliver to you in a fast and reliable way the healthy flavors that nature provides us. We aim to bring 
these flavors to you in their most natural form while preserving their nutritional value.

Ağırlığı / Package Weight

2 L
1 L

Storage Conditions; 2 years (24 months) if kept frozen at -18°C (-0°F) Once thawed keep at +4 to +6°C (39-43°F) 
and preferably consume within 3 days.
Benefits for your Establishment; Easy and practical to prepare and serve. Saves time and labor. Allows for easy 
tracking of inventory. Offers ideal storage conditions and reliable and continuous service. Increases profitability 
thanks to competitive pricing advantages.

lİmonata 

LEMONADE

çilek - portakal suyu
Strawberry Orange Juice

portakal suyu / orange juice

Dalından tazecik limonların dengeli ekşi tatlı lezzeti, portakal kabuklarından gelen 
mükemmel rengi, hünerli ustalarımızın elinde hayat bulan geleneksel ev yapımı 
limonatamız, yumuşak içimi ile...

The balanced sweet and sour taste of freshly picked lemons is combined with the 
exquisite color of orange peels. Our smooth-tasting traditional homemade lemonade 
comes alive in the hands of our skilled chefs...

Tam mevsiminde, dalından tazecik toplanarak elde edilen %100 saf taze sıkma portakal 
suyu. Mutfakta, barlarda ve büfelerde pratik kullanım. Taze sıkmadan tek farkı, uzun 
saklama koşulları sağlayan, vitamin değerlerini ve tadını en üst seviyede koruyan 
şoklanarak dondurulmuş olması... 

Geleneksel ev yapımı tariflerimizden çilek ve portakalın mükemmel uyumu…

A traditional homemade recipe of ours; the perfect match of strawberries 
and oranges...

100% pure, freshly squeezed orange juice made from oranges freshly picked at just the 
right season. Practical for use in kitchens, bars, and buffets. The only difference from 
freshly squeezed juice is that it’s flash frozen to allow long-term storage and to maintain 
vitamin content and flavor at their highest level...
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limon suyu
lemon juice

nar suyu / pomegranate juice

%100 doğal ve saf limon suyumuz; yemeklerde, salatalarda ve soslarda güvenle 
kullanabileceğiniz tamamen doğal ve katkısız...

Dalından özenle seçilmiş sağlık deposu narlar, taneleri ayıklanarak soğuk sıkım 
preslerde sıkılarak elde edilen %100 doğal ve saf nar suyu. Kabuğunu ve 
içerisindeki beyaz zarı sıkmadan, acılık hissini en aza indirerek narın gerçek 
tadını almanızı sağlar. Büfelerde, kafelerde ve barlarda kullanıma uygundur. 

Freshly picked, carefully selected pomegranates are a powerhouse of health. Our %100 
natural and pure pomegranate juice is made by separating the arils from the skin and 
white membrane and cold-pressing only the arils to minimize the bitter flavor and bring 
out the real taste of the pomegranate. Suitable for use in buffets, cafés, and bars.

Our 100% natural and pure lemon juice is completely natural and additive-free that you 
can safely use in meals, salads and sauces.

mandalina suyu
tangerine juice

greyfurt suyu
grapefruit 
juice

Tam mevsiminde, dalından tazecik toplanarak elde edilen %100 saf taze sıkma 
mandalina suyu. Mutfakta, barlarda ve büfelerde pratik kullanım. Taze sıkmadan tek 
farkı, uzun saklama koşulları sağlayan, vitamin değerlerini ve tadını en üst seviyede 
koruyan şoklanarak dondurulmuş olması... 

100% pure freshly squeezed tangerine juice obtained by picking freshly from the 
branch in season. Practical use in the kitchen, bars and buffets. The only difference 
from fresh squeeze is that it provides long storage conditions, preserves its vitamin 
values and taste at the highest level, and is frozen by flash-freezing. 

Dalından tazecik greyfurtların ekşi tatlı lezzeti, vitamin 
deposu, %100 doğal ve saf greyfurt suyu.

The sour-sweet taste of fresh grapefruit from the branch, 
a source of vitamins, 100% natural and pure grapefruit 
juice.



AROLEZ
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www.arolez.com
www.dondo.com.tr
www.fiero.com.tr
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AROLEZ A.Ş.
1. OSB Türkmenistan Cd. No.9
06930 Sincan Ankara T. 0312 267 52 00 
info@arolez.com
www.arolez.com

Ürün Tanıtım Videosu
İçin Okutunuz!


