Doğadan en iyisi... The best of nature...
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3000 m² açık , 4500 m² kapalı toplamda 7500 m² alanda kendi elektriğini üreten,
ileri teknoloji ile donatılarak inşa edilen 4000 ton kapasiteli soğuk hava deposu ile tüm dünya
ülkelerine ihracaat yapmak için çalışmalarına devam etmektedir.
Her şeyden önce insan sağlığına değer veren anlayışımızla çekirdekten başlayan ve hasat
dönemine kadar ziraat mühendislerimizin kontrolü altında titizlikle takip edilerek üretimde
kaliteyi en üst düzeyde gerçekleştirmekteyiz.
Hasat edilen ürünlerimiz, tesislerimizde hijyenik koşullar ve gıda mühendislerimizin
kontrolü altında işlendikten sonra her ürün için en uygun ortam oluşturularak depolama
alanında muhafazaya edilmektedir. Üretimin başlangıcından tüketimin son halkasına
kadar ürünlerimizin tazeliğini koruyarak ilk günkü kalitesiyle soğuk zincir kırılmadan size
ulaştırmanın haklı gururunu yaşamaktayız.
Aynı zamanda Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi olan şirketimiz; Neva,
tazeliğe yeni bir hava… sloganıyla çıktığı bu yolda sürekli kendini yenileyerek güncelliğin
dışında kalmadan misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda hizmetlerini sürdürmekten
onur ve mutluluk duymaktadır.

•••
It continues its efforts to export to all countries of the world with its 4000-ton
capacity cold storage, which produces its own electricity in a total area of 3000 m² open and
4500 m² closed, and is equipped with advanced technology.
First of all, with our understanding that values human

health, we realize the quality in
production at the highest level, starting from the seed and following meticulously under the
control of our agricultural engineers until the harvest period.
Our harvested products are stored in the storage area by creating the most
suitable environment for each product after being processed under hygienic conditions and
under the control of our food engineers. From the beginning of production to the last link of
consumption, we are proud of keeping the freshness of our products and delivering them to
you with the quality of the first day without breaking the cold chain.
Our company, which is also a member of the Western Mediterranean Exporters’
Association (BAIB); Neva is proud and happy to continue its services in line with its mission
and vision values by
 constantly renewing itself on this path that it started with the slogan
of a new air to freshness….

“

“

Hakkımızda... About us...
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Merhaba;

NevaFresh olarak, kurulduğumuz 2015 yılından itibaren, sunduğumuz tüm
ürünleri, hizmetleri ve yarattığımız değerleri, insan sağlığını düşünerek üretmek, muhafaza
etmek için teknoloji ve özverimizi kullanmaktayız.
Firmamız tüm birimleriyle, hazırladığı her hizmeti, yarattığı her katma değeri, bizzat
kullanarak kendi tüketecek hassasiyetiyle değerlendirmektedir. Bu yaklaşım ile geçirmiş
olduğumuz başarılı yıllarımız, ürün ve hizmetlerimizin kullanıcısı olan müşterilerimizle özel
dostluklar kurmamızı sağlamıştır.
Müşterilerimiz, hizmet verdiğimiz Almanya İsviçre Rusya depolarımızda geldikleri
andan itibaren bizim özel konuklarımızdır. Tüm istekleri ve vizyonları göz önünde tutularak
kendilerine hizmet vermeye özenle dikkat edilir. Birlikte çalıştığımız tedarikçi ve profesyonel
kontaklarımızın her biriyle çözüm ortaklığı anlayışıyla iletişim kurmaktayız. Her bir çalışanımızı
ailemizin bir parçası olarak kabul etmekteyiz. Bu anlayışımız bugüne kadar göstermiş
olduğumuz başarımızın altında yatan en önemli özelliğimizdir
Bu günlere ulaşmamızda katkısı olan tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür
etmeyi bir borç biliriz. Saygılarımla;
Hi there;

As NevaFresh, we have been using our technology and dedication to produce and
preserve all the products, services and values we
 offer, considering human health, since our
establishment in 2015.
Our company, with all its units, evaluates every service it prepares, every
added value it creates, with the sensitivity that it will consume by using it personally. Our
successful years with this approach have enabled us to establish special friendships with
our customers, who are users of our products and services.
Our customers are our special guests from the moment they arrive at our warehouses in
Germany, Switzerland, Russia, which we serve. Careful attention is paid to serving them,
taking into account all their wishes and visions. We communicate with each of our suppliers
and professional contacts we work with, with a solution partnership understanding. We
consider each of our employees as part of our family. This understanding is our most
important feature that underlies our success so far.
We would like to thank once again to all our friends who have contributed to us
reaching these days. Kind regards;
Yunus BAYEZİT
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board

Yunus Beyazit
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Doğadan en iyisi... The best of nature...
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Merhaba,

Nevafresh olarak, ürün kataloğumuzu sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu
katalog şirketimizi tanımanız ve hizmetlerimiz sizlere anlatabilmek için hazırlanmıştır.
Kataloğumuzda, Türkiye pazarında hem ticari olarak kendini kanıtlamış farklı sebze çeşitlerini,
hem de ticari olarak umut vaad eden yeni sebze çeşitlerini bulabilirsiniz.
Nevafresh olarak bizler, tüm zincir boyunca ortaklarımızla ekip çalışması içinde,
açık bir şekilde iletişim kurarak ve yüksek kalitede sebze çeşitleri ve hizmet sunarak uzun
vadeli ilişki kurmak istiyor, sizlerle beraber çalışmayı umuyor, dilediğiniz zaman Nevafresh
uzmanlarıyla her konuda iletişime geçebileceğinizi hatırlatıyoruz.

Hello,

As Nevafresh, we are pleased to present our product catalog to you. This catalog
has been prepared in order to get to know our company and to explain our services to you.
In our catalog, you can find both commercially proven different vegetable varieties and
commercially promising new vegetable varieties in the Turkish market.
As Nevafresh, we want to establish a long-term relationship with our partners
throughout the entire chain by teamwork, open communication and providing high quality
vegetable varieties and service, we hope to work with you, reminding you that you can
contact Nevafresh experts on any subject at any time.

Ahmet AYGÜN
Chief Executive Officer

Ahmet Aygün
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Sebze & Meyve

•

Neva Fresh uzman personeli, süreç bazlı veriler ve
güçlü bilgi sistemleri altyapısı ile tüm müşterilerinin
ürünlerini istenilen noktalardan alarak Ulusal ve yerel
zincir depolarına teslim etmektedir. Profesyonel
ekibimiz araçların en az kapak açılarak hızlı bir şekilde
ürünlerin teslimatını sağlamaya odaklanmıştır.

Vegetable & Fruit
With its expert personnel, process-based data and
strong information systems infrastructure, Neva
Fresh takes the products of all its customers from
the desired points and delivers them to national and
local chain warehouses. Our professional team is
focused on ensuring that the products are delivered
quickly with the least opening of the cover of the
vehicles.

6

Lojistik
Neva Fresh uzman personeli, süreç bazlı veriler ve
güçlü bilgi sistemleri altyapısı ile tüm müşterilerinin
ürünlerini istenilen noktalardan alarak Ulusal ve yerel
zincir depolarına teslim etmektedir. Profesyonel
ekibimiz araçların en az kapak açılarak hızlı bir şekilde
ürünlerin teslimatını sağlamaya odaklanmıştır.
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•

Logistics
With its expert personnel, process-based data and
strong information systems infrastructure, Neva
Fresh takes the products of all its customers from
the desired points and delivers them to national and
local chain warehouses. Our professional team is
focused on ensuring that the products are delivered
quickly with the least opening of the cover of the
vehicles.

Soğuk Hava Tesisleri
Taze ve dondurulmuş gıda deposu olarak
sektörde yerini alan firmamız, tükettiğimiz
besinlerin, üretimden sofralarımıza gelene
kadar olan süreçte sağlanan soğuk zincirin en
önemli halkasını oluşturmaktadır.

•

Cold Storage

Our company, which takes its place in the
sector as a fresh and frozen food warehouse,
constitutes the most important link of the
cold chain provided in the process from
production to our tables.
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Muz Sarartma Odası
Bahçelerimizden yeşil olarak toplanan muz
ve narenciye ürünlerin, kimyasal olmadan
sarartılması işlevi, ünite içerisindeki havayı
oksijen ile birleştirerek belirli işlemler
aracılığıyla nem tutma teknolojisi ile
gerçekleştirilmektedir.
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•

Banana Paling Room
The function of yellowing the green bananas
and citrus products collected from our
gardens without chemicals is carried out with
moisture retention technology by combining
the air in the unit with oxygen through certain
processes.

Paketleme
Bahçelerden özenle toplanan ürünlerimiz
tesisimizde yıkama, ilaçlama ve kurutma
aşamalarından geçer. Boylama seçme ve
sonra paketleme bölümüne gelir. İtina ile
paketlenen ürünlere boy, cins ve kalitesine
göre ayrılarak iç ve dış pazara sunulur.

•

Packahing
Our products, which are carefully collected
from the gardens, go through the stages of
washing, spraying and drying in our facility. It
comes to sizing selection and then packaging.
Carefully packaged products are separated
according to size, type and quality and
presented to the domestic and foreign
markets.

10

Kantar

•

Zemin üzerine inşa edilen temel üzerine
kurulmuş olan, giriş-çıkış rampaları ile
araçlarımızın
platform
üzerine
ulaşımı
sağlanmaktadır.
Kendi
araçlarımız
için
tesisimizde bulunan 80 tonluk kalibrasyonlu
kantarımızla aynı zamanda dışardan gelen
araçlara da tartım hizmeti verilmektedir.
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Weighbridge
Access of our vehicles to the platform is
provided by the entry-exit ramps, which are
built on the foundation built on the ground.
We also provide weighing service to vehicles
coming from outside, with our 80-ton
calibrated scale in our facility for our own
vehicles.
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Sebzeler • Vegetables
SEBZELER
14 / Biber
14 / Domates
15 / Enginar
15 / Havuç
16 / Ispanak
16 / Kabak
17 / Karnabahar
17 / Kereviz
18 / Lahana
18 / Mantar
19 / Marul
19 / Patates
20 / Patlıcan
20 / Pırasa
21 / Salatalık
21 / Sarımsak
22 / Soğan
22 / Taze Fasülye
23 / Turp
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VEGETABLES
1. Pepper
2. Tomato
3. Artichoke
4. Carrot
5. Spinach
6. Pumpkin
7. Cauliflower
8. Celery
9. Cabbage
10. Mushroom
11. Lettuce
12. Potatoes
13. Eggplant
14. Leeks
15. Cucumber
16. Garlic
17. Onion
18. Fresh Beans
19. Radishes

Biber

•

Pepper

Biber, patlıcangillerden bir cins. Bu cinsin türleri, binlerce yıldır yetiştirildikleri Amerika kıtasına özgüdür.
Capsicum dünya çapında yetiştirilmekte ve birçok mutfakta kullanılmaktadır.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Sivri • Çarliston • Kapia
Karton Kutu / Cardboard box
• Dolmalık • Macar • Üç Burun • 30X40X14 cm
• Kil Sivri • Şili
• 40X60X15 cm
Talep doğrultusunda her çeşit biber, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of pears are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

Domates

•

Tomatoes

Domates, sağlıklı ve lezzetli olup birçok farklı form ve renktedir, salkım domates pazarında güçlü
bir konuma sahip olup, tüm dünya taze ürün pazarında büyümeye devam etmektedir.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Tane
• Salkım
• Beef
• Cherry

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit domates, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve
gramajlarda ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of tomatoes are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights,
and offered to your service.
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Enginar

•

Artichoke

Enginar, papatyagiller familyasından mavi-mor renkli çiçekler açan, 50-150 cm boyunda çok senelik otsu bir
bitki. Güney Avrupa ve Akdeniz çevresinde yetişir.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Sakız Enginarı
• Yerli Enginar
• Bayrampaşa Enginarı
• Baby Enginar

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X22 cm

Talep doğrultusunda her çeşit enginar, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of Artichoke are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights,
and offered to your service.

Havuç • Carrot
Havuç, maydanozgiller familyasından, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu
bir kültür bitkisi. Türkçede yörelere göre gelinparmağı, pürçüklü, balkamış, deper otu, yerebatan, yer otu,
yerekaçan, kızıl ot gibi değişik isimlerle kullanılır.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Turuncu Havuç
• Sarı Havuç
• Mor Havuç
• Siyah Havuç

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit havuç, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of carrots are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.
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Ispanak

•

Spinach

Ispanak, Amaranthaceae familyasından yaprağı etli koyu parlak yeşil, sarımsı yeşil çok sayıda çiçekli tek
yıllık otsu bir bitkidir. Asya kıtasının orta ve güneybatı bölgelerinin yerlisi olan bu bitki dünyanın birçok farklı
bölgesinde gıda olarak tüketilir.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Kuzu
• Geniş Yapraklı

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X22 cm

Talep doğrultusunda her çeşit ıspanak, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of spinach are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

Kabak

• Zucchini

Kabak, bilimsel adıyla Cucurbita pepo, Cucurbita cinsine bağlı bir türdür. Meyvesı silindirik, beyazımtırak olup
etli kısım beyazımsı renktedir.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Sakız Kabağı
• Helvacı Kabağı
• Bal Kabağı
• Su (Asma) Kaba

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit kabak, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of zucchini are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights,
and offered to your service.
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Karnabahar • Cauliflower
Karnabahar, turpgillerden, çiçekleri etli ve tanecikli bir görünüşte olan, yaprakları lahana yaprağına benzeyen,
sebze olarak kullanılan bir bitki. Turpgillerden; vatanı Doğu Akdeniz bölgesi olan 2 yıllık otsu bir bitkidir.
Yaprakları koyu yeşil, çiçekleri beyaz veya sarımtıraktır. Kış sebzelerindendir.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Ambalajlarımız•Our packaging;
Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X47 cm

Talep doğrultusunda her çeşit karnabahar, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve
gramajlarda ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of cauliflower are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights,
and offered to your service.

Kereviz

•

Celery

Kereviz, Apiaceae familyası içinde, Batı ve Kuzey Avrupa sahil bölgelerinin ve özellikle de bu bölgelerin çukur
ve sazlık kesimlerinin yerlisi olarak kabul edilen, kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan, yenilebilir, keskin
kokuya sahip, iki senelik bir bitkidir. Boyu bir metreye kadar ulaşabilmektedir.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Ambalajlarımız•Our packaging;
Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X22 cm

Talep doğrultusunda her çeşit kerevizt, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of celery are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.
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Lahana

•

Cabbage

Lahana veya kelem, turpgiller familyasından, geniş ve kalınca kat kat yaprakları olan, güz ve kış sebzesi olarak
yetiştirilen ve birçok türü olan bitki.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Beyaz Lahana (Kelem)
• Kırmızı Lahana
• Brüksel Lahanası

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X7 cm
• 30X40X22 cm
• 40X60X44 cm

Talep doğrultusunda her çeşit lahana, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of cabbage are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights,
and offered to your service.

Mantar

•

Mushroom

Mantarlar, çok sayıda çok hücreli ve tek hücreli ökaryotik canlıyı kapsayan bir biyolojik âlemin adıdır. Maya gibi
mikroorganizmalardan, küf ve şapkalı mantarlara kadar pek çok üyesi olan bu canlılar grubu, halk arasında
genellikle sadece şapkalı mantarları tanımlamak için kullanılır.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Kültür Mantarı
• İstiridye (Kayın)

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X44 cm

Talep doğrultusunda her çeşit mantar, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of mushroom are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights,
and offered to your service.
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Marul

•

Lettuce

Marul, papatyagiller ailesinden geniş yeşil yapraklı, yıllık veya altı aylık bir ılıman iklim sebzesidir.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Yedikule
• Göbek (Iceberg)
• Kıvırcık
• Kırmızı Kıvırcık

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X22 cm
• 40X60X44 cm

Talep doğrultusunda her çeşit marul,, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of lettuce are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

Patates

•

Potato

Patates, zengin olduğundan önemli bir besin maddesidir. Patateste nişastadan başka belli bir oranda protein
de bulunur; nişasta %20, protein %2’dir. Besin değeri 90 kaloridir.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Ambalajlarımız•Our packaging;
Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm
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Talep doğrultusunda her çeşit patates, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of potato are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

Patlıcan

•

Aubergine

Patlıcan, bilimsel adıyla Solanum melongena, Solanaceae familyasına ait olup, ılık iklimlerde tek yıllık, tropik
iklimlerde ise küçük bir ağaç şeklinde büyüyen çok yıllık bir kültür bitkisidir.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Kemer • Pala
• Tombul
• Mor Çizgili
• Ala Çizgili

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit patlıcan, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of aubergine are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights,
and offered to your service.

Pırasa

•

Leek

Pırasa, yılın her mevsiminde yetişen veya iki senede bir yetişen ve genellikle yaprakları için yetiştirilen bir
bitkidir.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Ambalajlarımız•Our packaging;
Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X22 cm

Talep doğrultusunda her çeşit pırasa, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of leek are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.
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Salatalık

•

Cucumber

Hıyar veya salatalık, kabakgiller familyasından bir bitki türü ve meyvesine verilen isimdir. Tüylü yaprakları ve
toprakla bitişik dalları ile fazla yükselmeden meyve veren bitki, sarı çiçeklere sahiptir.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Hıyar
• Silor
• Kornişo

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit salatalık, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of cucumber are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights,
and offered to your service.

Sarımsak

•

Garlic

Sarımsak, Amaryllidaceae familyasına dahil olan Allium cinsinden, soğanlı bir bitki türüdür.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.
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Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Kastamonu Sarımsağı
• Edirne Sarımsağı
• Balıkesir Sarımsağı
• Kara Sarımsak

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X7

Talep doğrultusunda her çeşit sarımsak, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve
gramajlarda ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of garlic are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

Soğan

•

Onion

Soğan, aynı zamanda kuru soğan veya soğan olarak da bilinen Allium cinsinin en yaygın olarak yetiştirilen bir
sebze türüdür.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Vito Kuru Soğan
• Şampiyon Kuru Soğan
• Kar Beyazı Kuru Soğan
• Mor Kuru Soğan
• Arpacık Kuru Soğan

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit soğan, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of onion are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

Taze Fasülye

•

Green Bean

Fasulye, baklagiller familyasının Phaseolus cinsinden Orta Amerika menşeli, bir yılda yetişen otsu bir bitki
türü. Çalı fasulyesi, Ayşe kadın fasulyesi gibi isimlerle adlandırılan çeşitleri vardır.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Ayşekadın
• Sarıkız
• Çali

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit taze fasülye, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve
gramajlarda ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of green bean are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights,
and offered to your service.
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Turp

•

Radish

Turp, turpgiller familyasından sebze olarak tüketilen bir bitki türü. Meyvesi etli ve genelde beyaz renktir. Kara
turp, beyaz turp, kırmızı turp gibi çeşitleri vardır.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Kırmızı Turp
• Beyaz Turo
• Siyah Turp
• Fındık Turp

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit turp, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of radish are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.
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Meyveler • Fruits
MEYVELER
26 / Armut
26 / Ayva
27 / Elma
27 / Erik
28 / Greyfurt
28 / İncir
29 / Kayısı
29 / Kiraz
30 / Kivi
30 / Kızılcık
31 / Limon
31 / Mandalina
32 / Mısır
32 / Muz
33 / Nar
33 / Nektarin
34 / Pepino
34 / Portakal
35 / Şeftali
35 / Üzüm
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FRUITS
26 / Pear
26 / Quince
27 / Apple
27 / Plum
28 / Grapefruit
28 / Fig
29/ Apricot
29 / Cherry
30 / Kiwi
30 / Cranberry
31 / Lemon
31 / Mandarin
32 / Corn
32 / Banana
33 / Pomegranate
33 / Nectarine
34 / Pepino
34 / Orange
35 / Peach
35 / Grape

Armut

•

Pear

Armut, gülgiller familyasının Amygdaloideae alt familyasında sınıflanan Pyrus cinsine ait ağaç nitelikli bitki
türleriyle, bu türlerden bazılarının aynı adlı pomaceous yenilebilir meyvesidir.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Deveci Armudu
• Akça Armudu
• Etruşka

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit armut, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of pears are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

Ayva

•

Quince

Ayva, gülgiller familyasından 4–5 m boylanan, kırmızı kahverengi gövdeli meyve ağacıdır.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Ekmek Ayvası
• Limon Ayvası

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit ayva,, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of quince are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.
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Elma

•

Apple

Elma, gülgiller familyasından kültürü yapılan bir meyve türü.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Fuji
• Golden
• Granny Smith
• RedChief

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit elma, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of apple are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

Erik

• Plum

Erik, gülgiller familyasından Prunus cinsinden meyvesi yenen bazı ağaç türlerinin ortak adı.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Angeleno
• Black Beauty

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit erik, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of plum are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.
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Greyfurt

•

Grapefruit

Greyfurt veya altıntop, sedef otugiller familyasından bugün birçok çeşit ve kültür formları yetiştirilen, yaprak
dökmeyen meyve türü.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Star Ruby
• RubyRed
• Rio Red
• White Marsh

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit greyfurt, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of grapefruit are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights,
and offered to your service.

İncir

•

Fig

İncir, dut familyası’ndaki küçük ağaç türleri olan Ficus caricanın yenilebilir meyvesidir.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Bursa Siyahı

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X7 cm

Talep doğrultusunda her çeşit incir, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of fig are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

28

Kayısı

•

Apricot

Kayısı, Rosaceae familyasından 2–10 m yüksekliğinde, dikensi ve tüysüz Prunus cinsinden bir ağaçtır.

Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Hasanbey
• Şekerpare
• Alyanak

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit kayısı, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of apricot are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

Kiraz

• Cherry

Kiraz, gülgiller familyasından Kuzey Akdeniz kıyıları, Güney Kafkasya, Hazar Denizi ve Kuzeydoğu Anadolu’da
doğal olarak bulunan meyve ağacı.

Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.
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Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Early Burlat
• Stella
• Bigarreau Goucher
• Starks Gold

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit kiraz, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of cherry are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

Kivi

•

Kiwi

Kivi, asma benzeri odunsu bir tırmanıcı bitki türü olan Actinidia deliciosa’dan ve A. deliciosa ile diğer Actinidia
türleri arası melezlerden elde edilen kültivar grubundaki bitkiler ile bu bitkilere ait yenilebilir meyvelerin ortak
adıdır.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Hayward
• Burano

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X47 cm

Talep doğrultusunda her çeşiit kivi, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of kiwi are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

Kızılcık

•

Cranberry

Kızılcık, kızılcıkgiller familyasından bir ağaç türüdür.

Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Ambalajlarımız•Our packaging;
Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm

Talep doğrultusunda her çeşit kızılcık, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of cranberry are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights,
and offered to your service.
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Limon

•

Lemon

Limon Turunçgil limon öncelikle Kuzeydoğu Hindistan, Güney Asya’ ya özgü çiçekli bitki Rutaceae ailesinden
küçük yaprak dökmeyen bir ağaç türüdür.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Kütdiken
• Lamas
• İtalyan Memeli

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit limon, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of lemon are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

Mandalina

•

Mandarin

Mandalina, ılıman iklimde yetişmekte olan Turunçgiller familyasına ait bir meyve türüdür. Turuncu, sarı
renklerde olan mandalina, etli ve sulu bir yapıya sahiptir.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Clementine
• Nova
• Satsuma (Owari)

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit mandalina, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve
gramajlarda ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of mandarin are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights,
and offered to your service.
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Muz

•

Banana

Muz, Güneydoğu Asya’nın tropikal bölgelerinde doğal olarak yetişen bir ağaçsı bitkiye ve bu bitkinin yeşil
kabuklu uzun meyvelerine denir.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Ambalajlarımız•Our packaging;
Karton Kutu / Cardboard box

•40X60X44 cm

Talep doğrultusunda her çeşit muz, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of banana are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

Mısır

•

Corn

Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen bir tarım bitkisidir.

Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Süt Mısır
• Tatlı Mısır
• Kavuzlu Mısır

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit mısır, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of corn are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.
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Nar

•

Pomegranate

Nar, kınagiller familyasından, içinde küçük çekirdekleri ve meyve gövdesini oluşturan yüzlerce tanecik
bulunan, hafif ekşi ve bazen tatlı tadı olan, ılıman iklimlerde yetişen bir meyve türü.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Hicaz Nar
• Wonderful

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit nar, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of pomegranate are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and
weights, and offered to your service.

Nektarin

•

Nectarine

Şeftali, ilk evcilleştirildiği ve ekildiği Kunlun Dağları’nın kuzey yamaçları ve Tarim Havzası arasındaki Kuzeybatı
Çin bölgesine has, yerli yaprak döken bir ağaçtır.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Fantasia
• StarkRed Gold
• CrimsonGold

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit nektarin, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve
gramajlarda ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of nectarine are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights,
and offered to your service.
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Pepino

•

Pepino

Pepino, patlıcangiller familyasından kültürü yapılan bir meyve türü.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Ambalajlarımız•Our packaging;
Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X22 cm

Talep doğrultusunda her çeşit pepino, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of pepino are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

Portakal

•

Orange

Turunçgillerden bir meyvedir. Akdeniz çevresinde ve sıcaklık ortalaması 23° ila -3°C arasında olan yerlerde
yetişen ağaçlardır. Bu ağaçların meyveleri portakal adını alır.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Valencia
• Washington Navel

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit portakal, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve
gramajlarda ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of orange are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.
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Şeftali

•

Peach

Şeftali, ilk evcilleştirildiği ve ekildiği Kunlun Dağları’nın kuzey yamaçları ve Tarim Havzası arasındaki Kuzeybatı
Çin bölgesine has, yerli yaprak döken bir ağaçtır.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Red Globe • Red Haven
• Glohaven • CrestHaven
• ElegantLady

Karton Kutu / Cardboard box

• 30X40X14 cm
• 40X60X15 cm

Talep doğrultusunda her çeşit şeftali, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of peach are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

Üzüm

•

Grape

Üzüm, yaprak döken odunsu asmaların vitis cinsinden çiçekli bitki meyvesinin adıdır.
Pomegranate is one of the fastest growing products in the Nevafresh product range. Nevafresh has
deepened the breeding work for pomegranate all over the world. Our aim is to produce high quality
pomegranates throughout the year.

Çeşitlerimiz•Our varieties

Ambalajlarımız•Our packaging;

• Sultani • Fantasy Seedless Karton Kutu / Cardboard box
• ThompsonSeedless
• 30X40X14 cm
• SuperiorSeedless• Red Globe • 40X60X15 cm
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Talep doğrultusunda her çeşit üzüm, tedarikçilerimiz tarafından temin edilerek istenilen ebat ve gramajlarda
ambalajlanarak hizmetinize sunulmaktadır.
Upon request, all kinds of grape are supplied by our suppliers, packaged in desired sizes and weights, and
offered to your service.

www.nevafresh.com.tr
Altıayak Mah. 8066 Sk. No: 9
Kepez Antalya, Turkey
+ 90 242 434 34 46

info@nevafresh.com.tr
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