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POLİTİKAMIZ

İstanbul halkına kaliteli ve sağlıklı, bütçelerine ve gıda güvenliğine 
uygun unlu mamuller sunan İstanbul Halk Ekmek;

TEMEL İLKEMİZ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
Çalışanlarına güvenilir çalışma ortamı ve alt yapısı sağlar. Çalı-
şanlarının sağlığı için iş kazaları ve meslek hastalıkları ile mücadele 
eder. Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini önlemek adına 
kontrol hiyerarşisini uygular.
SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ
“Her zaman en iyisini yapma” felsefesini benimseyen insan kaynağı 
ile çalışır. İlklere imza atar. Kendini sürekli iyileştirir. Liderlik gücü ve 
öncü faaliyetleri ile sektörün gelişmesine katkı sağlar.
MÜŞTERİ ODAKLI
Müşteri beklentilerini erişebilirlik, gizlilik, izlenebilirlik, objektiflik, 
şeffaflık, cevap ve hesap verilebilirlik prensipleriyle ele alır. Tüm fa-
aliyetlerinde “müşteri odaklı olmayı ve sağlıklı toplum” felsefesini 
benimser.
ÇEVRE DOSTU
Sıfır atık hedefi ile sürdürülebilir ekosisteme destek olur. Enerji ve 
doğal kaynakların sınırlı olduğunun bilincindedir; en az tüketim ile 
en yüksek verimliliği hedefler. Tüm faaliyetlerinde kirliliğin önlen-
mesi ve çevrenin korunmasını taahhüt eder.
TÜM SÜREÇLERDE MÜKEMMELİ ARAYAN
Doğru proses uygulamaları ile kaynakları verimli kullanırken yöne-
timde etkinliği ve sürekliliği de sağlar.
ETİK KURALLARA BAĞLI
İlgili tüm yasal şartlara uyması gerektiğinin farkındadır. Mevzuatta 
yer Tüm yasal şartlara ve taahhüt ettiği tüm müşteri şartlarına 
uyar. Çalışanlarını önemser, çok sesliliğe önem verir. Farklı fikirleri 
ve tecrübeleri iyileştirme fırsatı olarak görür. Kararlarda katılımcı 
yaklaşımı benimser. İş hayatında ahlaki değerlere bağlılık önceledi-
ği politikalar arasındadır.
SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GIDA ÜRETEN
Gıdayı sağlıklı ve güvenli üretmek için tüm gereksinimleri belirler ve 
yönetir. İç ve dış iletişimi sağlar. Yetkin personeli, gıda güvenliğine 
uygun alt yapısının sürekliliği ile sağlıklı üretim ve gıda güvenliği ye-
terliliğini sağlar.

KURULUŞ AMACI

İstanbul Halk Ekmek A.Ş., İstanbulluların düzenli, ekonomik, sağlıklı 
ve kaliteli ekmek ile un ve undan mamul her türlü yiyecek maddeleri 
ihtiyacını karşılamak üzere üretim yapmak, dağıtmak ve dağıtım için 
gerekli üniteleri tesis etmek amacıyla kuruldu. Bu amaç doğrultusun-
da, başta ekmek ve ekmek çeşitleri olmak üzere diğer unlu mamullerin 
üretimini yapan İstanbul Halk Ekmek A.Ş. başlangıçtan itibaren İstan-
bul halkına en temel gıda maddesi olan ekmeği ucuz ve sağlıklı bir şe-
kilde sunmakta, fiyatların belirlenmeside düzenleyici rol oynamaktadır.
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BUĞDAY TANESİ DEYİP 
GEÇMEYİN!

Endosperm
Buğdayın beyaz undan elde edilen 
kısmı. Tanenin %83’ünü oluşturur.

Kepek
Değirmende endospermden ayrıla-
rak kullanılmayan kepek kısmıdır. B 
vitaminlerinin Büyük kısmı ve pro-
teinin %19’u kepektedir. Tanenin 
%14,5’ini oluşturur.

Rüşeym
Tohumun çimlenmesini sağlayan 
bölümdür. Yüksek oranda yağlı 
madde içerir. Omega 3 ve 6 yağları, 
minerallerinin çoğu bu kısımdadır. 
Değirmende kepek ile birlikte ayrı-
lır. Tanenin %2,5’unu oluşturur.

Buğday Tanesi

Ruşeym

Endosperm

Kepek
(katmanlarıyla)

Glisemik İndeks Nedir?

Karbonhidrat içeren bir yiyeceğin yenildikten sonra kan şekeri-
ni yükseltme yeteneğidir. Glisemik indeksi yüksek besinler kan 
şekerini hızlı, glisemik indeksi düşük besinler ise yavaş yükseltir-
ler. Karbonhidratlar sağlıklı beslenmek için almamız gereken en 
temel besin öğeleridir. Yaşam enerjisini hücrelerimiz karbonhid-
rattan sağladığı glikoz sayesinde üretir.

Ekmek, karbonhidrat kaynağı olan en temel besinimizdir. Ek-
meğin içerdiği tahılın cinsi, unun randımanı glisemik indeksini 
etkiler. Örneğin beyaz ekmeğin glisemik indeksi 72 iken çavdar 
ekmeğinin glisemik indeksi 58’dir.

Beyaz ekmek tüketiminin kan şekerinin hızla yükselmesine se-
bep olacağı bilinmelidir. Glisemik indeksi yüksek besinlerin tü-
ketimiyle obezite (şişmanlık), diyabet (şeker hastalığı) ve bes-
lenmeye bağlı gelişen diğer kronik hastalıkların görülme sıklığı 
artar. Bu nedenle, sağlıklı beslenmek için ihtiyacımız olan kar-
bonhidratlı yiyeceklerin en başta da ekmeğin glisemik indeksle-
rinin düşük olanlarının tercih edilmesi önemlidir.

Glisemik Yük (GY) 

Karbonhidratlı bir besinin belirli 
bir miktar yenildikten sonra vücut-
ta oluşturduğu insülin ihtiyacı ve 
glisemik yanıtı açıklayan terimdir. 
Bir besinin glisemik indeksi yüksek 
olsa bile tüketim miktarı çok az 
ise glisemik yanıt düşük olacaktır, 
böylece getirdiği riskler azalacak-
tır. Tam buğday ekmeğinin glise-
mik indeksi orta derecede olduğu 
halde glisemik yükü düşük olduğu 
için en sağlıklı seçimlerden biri ol-
duğu unutulmamalıdır.
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EKMEĞiNi
E M EĞ i N iKORU
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Vazgeçilmez lezzetiniz

Ekmeklik buğday unu, su, ekmek mayası, gluten, peyniraltı 
suyu tozu, tuz, üzüm sirkesi, gıda enzimi (fungal alfa amilaz, 
hemiselülaz).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir.

NORMAL EKMEK 250 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Enerji

250
kcal

Yağ

1,11
g

Doymuş
Yağ

0,22
g

Karbonhidrat

49,44
g

Şeker

2,86
g

Protein

8,15
g

Tuz

0,58
g

Diyet Lif

4,61
g

Ekmek, sofraların baş tacı. Halkımızın temel besin kaynakla-
rından biri olan ekmek, günlük alınan enerjinin ortalama %45’i, 
proteinin %47’si ekmekten sağlanır. Ekmek iyi bir enerji kaynağı 
olduğu kadar, insan beslenmesinde esas olan protein, B vita-
minleri ve minerallerin çoğunluğunu enerji değerine oranlı şekil-
de içerir.

“Yılların Vazgeçemediği Eşsiz Lezzet”

Sofralarımızın vazgeçilmezlerinden olan normal ekmek İstan-
bul Halk Ekmek fabrikalarında hijyenik şartlarda ve son tekno-
lojiyle üretilmektedir.
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Ekmeklik buğday unu, %20 buğday kepeği, su, ekmek maya-
sı, gluten, peyniraltı suyu tozu, tuz, üzüm sirkesi, gıda enzimi 
(fungal alfa amilaz, hemiselülaz).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir.

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Enerji

239
kcal

Yağ

1,40
g

Doymuş
Yağ

0,25
g

Karbonhidrat

43,31
g

Şeker

2,77
g

Protein

9,80
g

Tuz

0,69
g

Diyet Lif

6,77
g

Kepekli ekmek içerdiği kepek oranı sebebiyle lif bakımından zen-
gin olup yüksek lif;
• Kilo kontrolünün sağlanmasında yardımcı olur. 
• Günde en az 10 g buğday kepeği lifi alındığında bağırsaktan 
geçişin hızlanmasına katkıda bulunur. 

• Dışkı hacminin artmasına katkıda bulunur.
Bu nedenlerle kilo almak istemeyenlerin sağlıklarından ödün 
vermeden zayıflayabilmeleri için kepekli ürünler tüketmeleri 
önerilmektedir.

KEPEKLİ EKMEK 250 gYüksek lifli
diyet listelerinin vazgeçilmezi
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Küçük ekmeğin
büyük lezzeti

Özel amaçlı buğday unu, su, ekşi hamur mayası, ayçiçek yağı, 
gluten, peyniraltı suyu tozu, ekmek mayası, tuz, üzüm sirkesi, 
gıda enzimi (alfa amilaz, hemiselülaz, lipaz), antioksidan (as-
korbik asit), koruyucu (kalsiyum propiyonat).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir.

AKDENİZ EKMEĞİ 50 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ

Taş fırında pişmiş, mis kokulu ekmek özleyenlere...

Anadolu, Orta ve Ön Asya’nın geleneksel ürünü olarak sofrala-
rınıza sunduğumuz bir lezzet, Akdeniz Ekmeği.

Taş fırınlarda pişmesinden dolayı bizlere eski mis kokulu ekmek-
lerin lezzetini hatırlatmaktadır. Düşük gramajlı olduğundan tü-
ketimde ekmek israfının önlenmesinde yardımcıdır.

Lezzetli kanepelerinizi hazırlamanızda vazgeçilmez ürününüz 
olarak sofralarınızı süsleyecektir.

Şeker

2,92 1,46
g

100gr 50gr

Protein

9,18 4,59
g

100gr 50gr

Tuz

0,86 0,43
g

100gr 50gr

Enerji

283 141,5
kcal

100gr 50gr

Yağ

2,81 1,41
g

100gr 50gr

Doymuş
Yağ

0,36 0,18
g

100gr 50gr

Karbonhidrat

55,15 27,58
g

100gr 50gr
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Akdeniz’den gelen
geleneksel lezzet

Özel amaçlı buğday unu, su, ekşi hamur mayası, ayçiçek yağı, 
gluten, peyniraltı suyu tozu, ekmek mayası, tuz, üzüm sirkesi, 
gıda enzimi (alfa amilaz, hemiselülaz, lipaz), antioksidan (as-
korbik asit), koruyucu (kalsiyum propiyonat).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir.

AKDENİZ EKMEĞİ 200 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ

Taş fırında pişmiş, mis kokulu ekmek özleyenlere...

Anadolu, Orta ve Ön Asya’nın geleneksel ürünü olarak sofrala-
rınıza sunduğumuz bir lezzet, Akdeniz Ekmeği.

Taş fırınlarda pişmesinden dolayı bizlere eski mis kokulu ekmek-
lerin lezzetini hatırlatmaktadır. Düşük gramajlı olduğundan tü-
ketimde ekmek israfının önlenmesinde yardımcıdır. 

4’lü ve 8’li gruplu ürettiğimiz Akdeniz Ekmeği, sunumlarınızı ko-
laylaştıracak ve lezzeti paylaşımınızı sağlayacaktır.

Şeker

2,92 1,46
g

100gr 50gr

Protein

9,18 4,59
g

100gr 50gr

Tuz

0,86 0,43
g

100gr 50gr

Enerji

283 141,5
kcal

100gr 50gr

Yağ

2,81 1,41
g

100gr 50gr

Doymuş
Yağ

0,36 0,18
g

100gr 50gr

Karbonhidrat

55,15 27,58
g

100gr 50gr
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Akdeniz’den gelen
geleneksel lezzet

Özel amaçlı buğday unu, su, ekşi hamur mayası, ayçiçek yağı, 
gluten, peyniraltı suyu tozu, ekmek mayası, tuz, üzüm sirkesi, 
gıda enzimi (alfa amilaz, hemiselülaz, lipaz), antioksidan (as-
korbik asit), koruyucu (kalsiyum propiyonat).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir.

AKDENİZ EKMEĞİ 400g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ

Taş fırında pişmiş, mis kokulu ekmek özleyenlere...

Anadolu, Orta ve Ön Asya’nın geleneksel ürünü olarak sofrala-
rınıza sunduğumuz bir lezzet, Akdeniz Ekmeği.

Taş fırınlarda pişmesinden dolayı bizlere eski mis kokulu ekmek-
lerin lezzetini hatırlatmaktadır. Düşük gramajlı olduğundan tü-
ketimde ekmek israfının önlenmesinde yardımcıdır. 

4’lü ve 8’li gruplu ürettiğimiz Akdeniz Ekmeği, sunumlarınızı ko-
laylaştıracak ve lezzeti paylaşımınızı sağlayacaktır.

Şeker

2,92 1,46
g

100gr 50gr

Protein

9,18 4,59
g

100gr 50gr

Tuz

0,86 0,43
g

100gr 50gr

Enerji

283 141,5
kcal

100gr 50gr

Yağ

2,81 1,41
g

100gr 50gr

Doymuş
Yağ

0,36 0,18
g

100gr 50gr

Karbonhidrat

55,15 27,58
g

100gr 50gr
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Sofralarda Akdeniz esintisi
lif kaynağı

Enerji

264 132
kcal

100gr 50gr

Şeker

2,78 1,39
g

100gr 50gr

Yağ

2,87 1,44
g

100gr 50gr

Protein

11,06 5,53
g

100gr 50gr

Doymuş
Yağ

0,36 0,18
g

100gr 50gr

Tuz

0,69 0,35
g

100gr 50gr

Karbonhidrat

46,61 23,31
g

100gr 50gr

Diyet Lif

3,84 1,92
g

100gr 50gr

Özel amaçlı buğday unu, ekşi hamur mayası, su, %20 buğday 
kepeği, gluten, ayçiçek yağı, peyniraltı suyu tozu, ekmek maya-
sı, tuz, üzüm sirkesi, bitkisel emülgatör (yağ asitlerinin mono 
ve digliseritlerinin mono ve diasetil tartarik asit esterleri), gıda 
enzimi (hemiselülaz, fungal alfa amilaz), antioksidan (askorbik 
asit), koruyucu (kalsiyum propiyonat).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir.

KEPEKLİ AKDENİZ EKMEĞİ 50 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ

Sevdiğiniz geleneksel Akdeniz Ekmeği kepekli çeşidiyle lif kay-
nağı olarak sofralarınızda yerini alacak.

Taş fırının lezzetiyle üretilen Akdeniz Ekmeği, sağlığından ve ki-
losundan ödün vermek istemeyenler için üretildi. 
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Doğayla dost, ekşi mayalı
geleneksel lezzet

Organik tam buğday unu, su, organik ekşi hamur mayası, deniz tuzu, 
organik elma sirkesi    ! Gluten içerir.

ORGANİK TAM BUĞDAY EKMEĞİ 500 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Enerji

224
kcal

Yağ

1,8
g

Doymuş
Yağ

0,31
g

Karbonhidrat

39,64
g

Şeker

2,62
g

Protein

8,84
g

Niasin

2,39
mg

Tuz

0,58
g

Folik Asit

51
µg

Fosfor

119,32
mg

Diyet Lif

6,98
g

Vitamin B1

0,32
mg

Yüksek lif ve B1 vitamini (tiamin) içeren Organik Tam Buğday Ekmeği 
folik asit, niasin ve fosfor kaynağıdır.

Organik tam buğday ekmeği, organik tam buğday unundan yapılmıştır. 
Buğdayın tüm katmanlarındaki (endosperm, kepek, ruşeym) faydalı besin 
öğelerinin tamamını içermektedir.

Organik Tam Buğday Ekmeği; buğdayın yetiştirilmesinden, hasadına, 
öğütülüp una dönüştürülmesinden ekmek üretim safhasının tüm aşama-
ları dâhil olmak üzere; tarladan sofraya organik sertifikalandırma süreç-
lerinden geçmektedir. Tüm aşamaları organik metotla üretilen Organik 
Tam Buğday Ekmeği hiçbir tarım ilacı ve ağır metal içermemektedir.

Organik tam buğday ekmeği, geleneksel ekşi hamur mayası ile hazırlan-
dığından ekmek fonksiyonel gıdaya dönüşmektedir. Ekşi hamur, unlu ma-
müllerin yapısını ve lezzetini geliştirmek için 5000 yıldan daha fazla süre-
dir kullanılmaktadır. Ekşi hamur içerisindeki faydalı bakteriler (laktik asit 
bakterileri) hamurun mayalanmasını sağlar. Ekşi hamur tahıl unlarındaki 
minerallerin vücut tarafından daha iyi sindirilmesini sağlar. Mide-bağır-
sak fonksiyonlarına ve bağışıklık sistemine olumlu etkisi olmaktadır.

Organik tam buğday ekmeği yüksek oranda lif içermektedir. Yüksek lif;
• Kilo kontrolünün sağlanmasında yardımcı olur.
• Günde en az 10 g buğday kepeği lifi alındığında bağırsaktan geçişin 

hızlanmasına katkıda bulunur.
• Dışkı hacminin artmasına katkıda bulunur.

Tarladan Sofraya
Organik Sertifikalı Üretim 
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Tam çekim, tam buğday

%100 Tam buğday unu, su, ekmek mayası, gluten, tuz, çavdar 
ekşi tozu, peyniraltı suyu tozu, üzüm sirkesi, gıda enzimi (hemi-
selülaz, lipaz, alfa amilaz, glukoz oksidaz), koruyucu (kalsiyum 
propiyonat). 
! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir. İz miktarda susam içerir.

TAM BUĞDAY EKMEĞİ 400 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Enerji

239,09
kcal

Yağ

0,77
g

Doymuş
Yağ

0,14
g

Karbonhidrat

51,81
g

Şeker

2
g

Protein

8,36
g

Tuz

1,33
g

Fosfor

141,35
mg

Diyet Lif

4,26
g

Demir

2,04
mg

Buğday; karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerden zengin 
besleyici değeri olan bir tahıldır. Tam buğday ununda öğütme 
esnasında hiçbir besin öğesi ayrılmadığı için elde edilen ekme-
ğin de besleyici değeri yüksektir.

“Besleyici öğeleri zengin...”

Buğday tanesinin tamamını barındıran tam buğday ekmeği 
içerdiği lif ile daha tok bir ekmektir. Daha uzun süre çiğneme 
gerektirir böylece kilo kontrolü sağlamak isteyenler, zayıflama 
diyeti uygulayanlar için ideal bir ekmektir.
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Bol tahıllı, çok sağlıklı

Tam buğday unu, su, ekşi hamur mayası, ekmeklik buğday unu, 
ayçekirdek içi, keten tohumu, %5,2 çavdar unu, %5,2 yulaf unu, 
%5,2 arpa unu, gluten, fındık yağı, peyniraltı suyu tozu, ekmek 
mayası, tuz, haşhaş tohumu, üzüm sirkesi, çörekotu, zerdeçal, 
yulaf ezmesi, gıda enzimi (hemiselülaz, fungal alfa amilaz), 
koruyucu (kalsiyum propiyonat). 

! Gluten, fındık, süt ve süt ürünleri içerir.

ÇOK TAHILLI EKMEK 500 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Enerji

237
kcal

Yağ

3,17
g

Doymuş
Yağ

0,79
g

Karbonhidrat

37,28
g

Şeker

2,73
g

Protein

13
g

Magnezyum

74,03
mg

Tuz

0,55
g

Demir

3,08
mg

Vitamin E

2,58
mg

Diyet Lif

3,63
g

Çinko

2,10
mg

Folik Asit

64
µg

Güneşin tanelerini sizin için topladık...
Çok Tahıllı Ekmek yüksek oranda folik asit içermektedir.
Folik asit;

• Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
• Yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
• Normal aminoasit sentezine katkıda bulunur.
• Normal kan oluşumuna katkıda bulunur.

Çok Tahıllı Ekmek lif kaynağıdır. Ayrıca doğal olarak E vitamini, 
magnezyum, demir, çinko kaynağıdır.
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Sofralarınızdaki
lezzet

ÇAVDARLI EKMEK 400 g

Özel amaçlı buğday unu, su, %30 çavdar unu, gluten, ekmek 
mayası, tuz, çavdar ekşi tozu, peyniraltı suyu tozu, malt unu, 
üzüm sirkesi, gıda enzimi (hemiselülaz, lipaz, alfa amilaz, glu-
koz oksidaz), koruyucu (kalsiyum propiyonat).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir. İz miktarda susam içerebilir.

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Enerji

252,58
kcal

Yağ

1,32
g

Doymuş
Yağ

0,48
g

Protein

9,64
g

Tuz

1,42
g

Kalsiyum

109,48
mg

Karbonhidrat

52,68
g

Şeker

2,62
g

Diyet Lif

4,29
g

Tahıllar içerisinde en koyu renkli, en çok çözünür diyet lifi içe-
ren ve doyurucu olanı şüphesiz çavdardır. Çözünür diyet lifleri 
bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde, toksinlerin uzaklaştı-
rılmasında ve kandaki kolesterol seviyesinin korunmasında et-
kilidir.

Çavdarlı ekmek lif kaynağıdır ve düşük glisemik indeks değerine 
sahip ürünümüzdür.
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Protein kaynağı, yüksek lifli
Yüksek B1 Vitamini ve Manganez

RUŞEYMLİ EKMEK 350 g

Özel amaçlı buğday unu, su, %16,5 buğday ruşeymi, gıda 
amaçlı buğday kepeği, gluten, ekmek mayası, tuz, peyniraltı 
suyu tozu, üzüm sirkesi, gıda enzimi (hemiselülaz, lipaz, alfa 
amilaz, glukoz oksidaz), koruyucu (kalsiyum propiyonat).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir. İz miktarda susam içerebilir.

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Enerji

235,93
kcal

Yağ

1,03
g

Doymuş
Yağ

0,54
g

Karbonhidrat

50,23
g

Şeker

2,65
g

Protein

9,69
g

Tuz

1,44
g

Folik Asit

30,5
µg

Diyet Lif

6,51
g

Mangan

1,55
mg

Vitamin B1

0,36
mg

Ruşeym, buğday tanesinin vitamin ve protein deposu olan emb-
riyosudur. Ruşeymli ekmek de protein kaynağı olmaktadır. Pro-
tein; kas kütlesinin korunmasında ve artışında, normal kemikle-
rin korunmasında yardımcı olur.

Protein çocuklarda normal büyüme ve kemik gelişimi için gerek-
lidir. Bu yüzden Ruşeymli Ekmek çocukların tüketimi için öneril-
mektedir.

Ruşeymli ekmek yüksek miktarda B1 Vitamini ve Manganez 
içermektedir. Bunlar; 
• Normal enerji oluşum metabolizmasına,
• Normal kemiklerin korunmasında,
• Bağ dokunun normal oluşumuna,
• Kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
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Ekmeklik buğday unu, su, ekmek mayası, gluten, peyniraltı 
suyu tozu, tuz, üzüm sirkesi, gıda enzimi (fungal alfa amilaz, 
hemiselülaz), susam, çörek otu.

! Gluten, susam, süt ve süt ürünleri içerir.
İz miktarda fındık içerebilir.

İÇİNDEKİLER

Ramazan ayının vazgeçilmez tadı olan sıcak ve çıtır pideler İHE 
kalitesiyle sofralarınızda.

RAMAZAN PİDESİ 365 gRamazan deyince
akla gelen lezzet

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Enerji

250
kcal

Yağ

1,11
g

Doymuş
Yağ

0,22
g

Karbonhidrat

49,44
g

Şeker

2,86
g

Protein

8,15
g

Tuz

0,58
g

Diyet Lif

4,61
g
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EKMEĞİNİZİ ÇÖPE 
ATMAYIN
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PRATİK LEZZETLER
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Eskimeyen lezzet

Özel amaçlı buğday unu, su, ekmek mayası, bitkisel sıvı yağ 
(ayçiçek yağı), şeker, gluten, tuz, peyniraltı suyu tozu, üzüm 
sirkesi, bitkisel emülgatör (sodyum stearol laktilat, yağ asitle-
rinin mono ve digliseritlerinin mono ve diasetil tartarik asit es-
terleri), topaklanmayı önleyici (kalsiyum karbonat), antioksi-
dan (askorbik asit), gıda enzimi (fungal alfa amilaz, maltojenik 
amilaz, hemiselülaz, lipaz), koruyucu (kalsiyum propiyonat).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir. İz miktarda susam içerebilir.

TOST EKMEĞİ 670 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

İnce, düzgün kesilmiş dilimleri ve mis gibi kokusu ile kahvaltı 
sofralarının vazgeçilmezi İHE Tost Ekmeği.

Yüksek Enerjisi ile güne güçlü başlayın. Siz de sevdiklerinize ve 
misafirlerinize İHE Tost Ekmeği ile şölen tadında ziyafetler ya-
şatın. 

Enerji

264
kcal

Yağ

3,11
g

Doymuş
Yağ

0,82
g

Karbonhidrat

46,05
g

Şeker

1,4
g

Protein

11,13
g

Tuz

1,46
g

Diyet Lif

3,49
g
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Çok pratik

Özel amaçlı buğday unu, su, ekmek mayası, şeker, gluten, 
bitkisel sıvı yağ (ayçiçek yağı), tuz, peyniraltı suyu tozu, üzüm 
sirkesi, bitkisel emülgatör (sodyum stearol-2- laktilat), stabili-
zör (gur gum), antioksidan (askorbik asit), gıda enzimi (fungal 
alfa amilaz, hemiselülaz), koruyucu (kalsiyum propiyonat).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir. İz miktarda susam içerebilir.

HAMBURGER EKMEĞİ 350 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Sağlığına özen gösteren ve kendi hamburgerini yapmak iste-
yenler için özel üretilen İHE Hamburger Ekmeği.

Kahvaltı sofralarının ve diğer öğünlerinizin pratik yardımcısı. 

Yüksek Enerjisi ve lezzeti ile günün her saati vazgeçemeyeceği-
niz bir tat.

Enerji

253
kcal

Yağ

1,22
g

Doymuş
Yağ

0,65
g

Karbonhidrat

51
g

Şeker

5,51
g

Protein

8,8
g

Tuz

1,19
g

Diyet Lif

1,55
g
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Öğün hazırlamak
artık çok kolay

Özel amaçlı buğday unu, su, ekmek mayası, şeker, gluten, 
bitkisel sıvı yağ (ayçiçek yağı), tuz, peyniraltı suyu tozu, üzüm 
sirkesi, bitkisel emülgatör (sodyum stearol-2- laktilat), stabili-
zör (gur gum), antioksidan (askorbik asit), gıda enzimi (fungal 
alfa amilaz, hemiselülaz), koruyucu (kalsiyum propiyonat).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir. İz miktarda susam içerebilir

SANDVİÇ EKMEĞİ 350 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Lezzetli tadı ve zengin içeriğiyle sağlıklı beslenmenize yardımcı 
olan İHE Sandviç Ekmeği ile kendiniz ve sevdikleriniz için pratik 
atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.

Enerji

254
kcal

Yağ

1,46
g

Doymuş
Yağ

0,68
g

Karbonhidrat

50,8
g

Şeker

5,92
g

Protein

8,72
g

Tuz

1,23
g

Diyet Lif

1,65
g
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Sandviçe doğal tat

%60 Tam buğday unu, su, ekşi hamur mayası, özel amaçlı buğ-
day unu, gluten, ayçiçek yağı, peyniraltı suyu tozu, tuz, üzüm 
sirkesi, bitkisel emülgatör (yağ asitlerinin mono ve digliserit-
lerinin mono ve diasetil tartarik asit esterleri), gıda enzimi 
(hemiselülaz,  fungal alfa amilaz), antioksidan (askorbik asit), 
koruyucu (kalsiyum propiyonat).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir.

TAM BUĞDAY UNLU SANDVİÇ EKMEĞİ 400 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Pratik öğünlerin sağlıklı ve kaliteli ekmeği, İHE Tam Buğday 
Unlu Sandviç Ekmeği...

Düşük yağ oranıyla sağlığına dikkat edenlerin ve diyet yapanla-
rın tercihi. 

Öğünleriniz hazırlayacağınız çeşit çeşit besleyici değeri yüksek 
sandviçlerle renklenecek.

Enerji

241
kcal

Yağ

2,75
g

Doymuş
Yağ

0,35
g

Karbonhidrat

43,77
g

Şeker

3,51
g

Protein

9,52
g

Tuz

0,49
g

Diyet Lif

3,5
g
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Sandviçe doğal tat

Özel amaçlı buğday unu, su, ekşi hamur mayası, %37 çavdar 
unu, gluten, ayçiçek yağı, peyniraltı suyu tozu, tuz, üzüm sirke-
si, bitkisel emülgatör (yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin 
mono ve diasetil tartarik asit esterleri), gıda enzimi (hemiselü-
laz,  fungal alfa amilaz), antioksidan (askorbik asit), koruyucu 
(kalsiyum propiyonat).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir.

ÇAVDARLI SANDVİÇ EKMEĞİ 400 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Öğünleriniz hazırlayacağınız çeşit çeşit besleyici değeri yüksek 
sandviçlerle renklenecek.

Kandaki şeker seviyesini dengeli ve yavaş yükseltir, böylece in-
sülin yanıtı olumlu etkileyerek insülin direncini azaltmaya yar-
dımcı olur.

Enerji

255
kcal

Yağ

2,6
g

Doymuş
Yağ

0,34
g

Karbonhidrat

46,89
g

Şeker

3,66
g

Protein

9,35
g

Tuz

0,58
g

Diyet Lif

3,43
g
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Yüksek lifli
tost seçeneği

Özel amaçlı buğday unu, su, gıda amaçlı buğday kepeği, glu-
ten, ekmek mayası, tuz, peyiraltı suyu tozu, diyet lif, malt unu, 
gıda enzimi (hemiselülaz, lipaz, alfa amilaz, glukoz oksidaz), 
koruyucu (kalsiyum propiyonat).

! Gluten ve fındık içerir. İz miktarda süt ve süt ürünleri içerebilir.

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Tostlarınızı çeşitlendirerek yüksek lifli ve kepekli bir ekmekle ha-
zırlamak isterseniz İHE Light Tost Ekmeği doğru bir tercih.

Light tost ekmeği yüksek oranda lif içermektedir. Yüksek lif; 

• Kilo kontrolünün sağlanmasında yardımcı olur.
• Günde en az 10 g buğday kepeği lifi alındığında bağırsaktan 

geçişin hızlanmasına katkıda bulunur.
• Dışkı hacminin artmasına katkıda bulunur. 

Diyet listelerinizde alternatif tost seçenekleriyle yerini alacak.

Enerji

241,24
kcal

Yağ

1,42
g

Doymuş
Yağ

0,86
g

Karbonhidrat

48,98
g

Şeker

1,71
g

Protein

11,51
g

Tuz

1,38
g

Diyet Lif

6,75
g

LIGHT TOST EKMEĞİ 500 g
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KÜÇÜK LEZZETLER
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Küçük büyük herkesin tercihi
Enerji deposu, protein kaynağı

ALTIN ÇÖREK / FINDIKLI ÜZÜMLÜ EKMEK  50 g

Altın çörek protein kaynağı olmaktadır. Protein; kas kütlesinin korun-
masında ve artışında, normal kemiklerin korunmasında yardımcı olur. 
Protein çocuklarda normal büyüme ve kemik gelişimi için gereklidir.

“Fındıklı ve Üzümlü Ekmek”

Fındıklı-üzümlü ekmek niasin ve yüksek E vitamini içermektedir. Bu vi-
taminler;
• Normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
• Normal mukozanın korunmasına katkıda bulunur.
• Normal cildin korunmasına katkıda bulunur.
• Yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.

Bu özelliklerinden dolayı okul çağı çocukların beslenme çantalarında 
rahatlıkla yer alabilir.

Özel amaçlı buğday unu, su, ekşi hamur mayası, %18 fındık içi, %16 
kuş üzümü, gluten, ayçiçek yağı, keçiboynuzu tozu, peyniraltı suyu 
tozu, buğday ruşeymi, bitkisel lif (buğday, patates, psyllum ve arap 
zamkı lifi), tuz, üzüm sirkesi, bitkisel emülgatör (yağ asitlerinin mono 
ve digliseritlerinin mono ve diasetil tartarik asit esterleri), gıda en-
zimi (hemiselülaz,  fungal alfa amilaz), antioksidan (askorbik asit), 
koruyucu (kalsiyum propiyonat).
! Gluten, fındık, süt ve süt ürünleri içerir.

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ

Enerji

303 151,5
kcal

100gr 50gr

Şeker

6,98 3,49
g

100gr 50gr

Yağ

8,25 4,13
g

100gr 50gr

Doymuş
Yağ

2,24 1,12
g

100gr 50gr

Karbonhidrat

46,46 23,23
g

100gr 50gr

Protein

8,95 4,48
g

100gr 50gr

Tuz

0,48 0,24
g

100gr 50gr

Diyet Lif

3,46 1,73
g

100gr 50gr

Vitamin E

4,63 2,32
mg

100gr 50gr

Niasin

2,36 1,18
mg

100gr 50gr
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Sofralarınızda
küçük lezzet

Enerji

262 131
kcal

100gr 50gr

Şeker

2,94 1,47
g

100gr 50gr

Yağ

2,6 1,3
g

100gr 50gr

Protein

9,46 4,73
g

100gr 50gr

Doymuş
Yağ

0,31 0,16
g

100gr 50gr

Tuz

0,66 0,33
g

100gr 50gr

Karbonhidrat

48,69 24,35
g

100gr 50gr

Diyet Lif

3,12 1,56
g

100gr 50gr

Özel amaçlı buğday unu, su, ekşi hamur mayası, %37 çavdar 
unu, gluten, ayçiçek yağı, peyniraltı suyu tozu, ekmek mayası, 
tuz, üzüm sirkesi, bitkisel emülgatör (yağ asitlerinin mono ve 
digliseritlerinin mono ve diasetil tartarik asit esterleri), gıda 
enzimi (hemiselülaz,  fungal alfa amilaz), antioksidan (askor-
bik asit), koruyucu (kalsiyum propiyonat).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir.

ÇAVDARLI EKMEK 50 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ

Tahıllar içerisinde en koyu renkli, en çok çözünür diyet lifi içe-
ren ve doyurucu olanı şüphesiz çavdardır. Çözünür diyet lifleri 
bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde, toksinlerin uzaklaştı-
rılmasında ve kandaki kolesterol seviyesinin korunmasında et-
kilidir. 

Çavdarlı Ekmek doğal lif kaynağı olarak tokluk hissi uyandıra-
rak kilo kontrolünün sağlanmasında yardımcı olur.
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Tek porsiyonluk
lezzet

Enerji

252 126
kcal

100gr 50gr

Şeker

4,02 2,01
g

100gr 50gr

Yağ

2,97 1,49
g

100gr 50gr

Protein

10,66 5,33
g

100gr 50gr

Doymuş
Yağ

0,37 0,19
g

100gr 50gr

Tuz

0,61 0,31
g

100gr 50gr

Karbonhidrat

43,77 21,89
g

100gr 50gr

Diyet Lif

3,71 1,86
g

100gr 50gr

%60 Tam buğday unu, özel amaçlı buğday unu, su, ekşi hamur 
mayası, gluten, ayçiçek yağı, peyniraltı suyu tozu, ekmek ma-
yası, tuz, üzüm sirkesi, bitkisel emülgatör (yağ asitlerinin mono 
ve digliseritlerinin mono ve diasetil tartarik asit esterleri), gıda 
enzimi (hemiselülaz, fungal alfa amilaz), antioksidan (askorbik 
asit), koruyucu (kalsiyum propiyonat).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir.

TAM BUĞDAY UNLU EKMEK 50 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ

Tam buğday unlu ekmek diyet lif kaynağı olarak, kilo kontrolü-
nün sağlanmasında yardımcıdır. 

Protein kaynağıdır. Protein;
• Kas kütlesinin korunmasında ve artışında, normal kemikle-

rin korunmasında yardımcı olur.
• Çocuklarda normal büyüme ve kemik gelişimi için gereklidir.

ihe.istanbul58 59



Büyüklerimizin
kas ve kemik dostu

Peyniraltı suyu tozu, tam buğday unu, ekmeklik buğday unu, su, %8,71 kuş 
üzümü, ekşi maya, yumurta kabuğu unu, süt tozu, gluten, ekmek mayası, fın-
dık yağı, keten tohumu unu, fındık unu, kırmızı mercimek unu, kabak çekirdeği 
unu, bitkisel lif (buğday, patates, psyllium ve arap zamkı lifi), üzüm sirkesi, 
gıda enzimi (hemiselülaz, fungal alfa amilaz), %0,07 zerdeçal, pelemir eks-
traktı, D vitamini.

! Gluten, fındık, yumurta, süt ve süt ürünleri içerir.
Uyarı: Kalsiyum ve D vitamini almakta olanlar, kronik böbrek yetersizliği olanlar 
ve böbrek taşı hikayesi olanların doktorlarına danışarak kullanmaları önerilir. 

ALTIN BAHAR KURU KUŞ ÜZÜMLÜ 70 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Enerji

256
kcal

Yağ

4,01
g

Doymuş
Yağ

1,22
g

Karbonhidrat

31,3
g

Şeker

5,7
g

Protein

20,8
g

Tuz

0,18
g

Diyet Lif

5,62
g

Omega 3

210
mg

Vitamin D3

940
IU

Kalsiyum

848,5
mg

Yüksek protein, lif, kalsiyum, Vitamin D3, Omega 3 içerikleriyle zengin Altın Bahar... 
Yüksek protein; kas kütlesinin korunmasında ve artışında, normal kemiklerin korun-
masında yardımcı olur.

İçeriğindeki yüksek lif ile; kilo kontrolünün sağlanmasına, günde en az 10 g buğday 
kepeği lifi alındığında bağırsaktan geçişin hızlanmasına ve dışkı hacminin artmasına 
katkıda bulunur.

Altın Bahar yüksek oranda kalsiyum içermektedir. Yüksek kalsiyum;
• Normal enerji oluşum metabolizmasına, kas fonksiyonuna ve sindirim enzimle-

rinin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
• Hücre bölünmesinde ve özelleşmesi sürecinde görevi vardır.
• Normal kemiklerin ve dişlerin korunması için gereklidir. 

Yüksek D3 vitamini içermektedir. D3 Vitamini;
• Kalsiyum ve fosforun normal emilimine/kullanımına katkıda bulunur.
• Normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur.
• Normal kemiklerin, kas fonksiyonunun ve dişlerin korunmasına katkıda bulunur.
• Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
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Büyüklerimizin
kas ve kemik dostu

Peyniraltı suyu tozu, tam buğday unu, ekmeklik buğday unu, su, %8,71 
domates kurusu, ekşi maya, yumurta kabuğu unu, süt tozu, gluten, ekmek 
mayası, fındık yağı, keten tohumu unu, fındık unu, kırmızı mercimek unu, 
kabak çekirdeği unu, bitkisel lif (buğday, patates, psyllium ve arap zamkı lifi), 
üzüm sirkesi, gıda enzimi (hemiselülaz, fungal alfa amilaz), %0,07 zerdeçal, 
pelemir ekstraktı, D vitamini. 

! Gluten, fındık, yumurta, süt ve süt ürünleri içerir.
Uyarı: Kalsiyum ve D vitamini almakta olanlar, kronik böbrek yetersizliği olanlar 
ve böbrek taşı hikayesi olanların doktorlarına danışarak kullanmaları önerilir. 

ALTIN BAHAR KURU DOMATESLİ 70 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Enerji

254
kcal

Yağ

4,23
g

Doymuş
Yağ

1,18
g

Karbonhidrat

29,61
g

Şeker

4,79
g

Protein

21,12
g

Tuz

0,45
g

Diyet Lif

6,2
g

Omega 3

210
mg

Vitamin D3

920
IU

Kalsiyum

896,4
mg

Yüksek protein, lif, kalsiyum, Vitamin D3, Omega 3 içerikleriyle zengin Altın Bahar...
Yüksek protein; kas kütlesinin korunmasında ve artışında, normal kemiklerin korun-
masında yardımcı olur.

İçeriğindeki yüksek lif ile; kilo kontrolünün sağlanmasına, günde en az 10 g buğday 
kepeği lifi alındığında bağırsaktan geçişin hızlanmasına  ve dışkı hacminin artması-
na katkıda bulunur.

Altın Bahar yüksek oranda kalsiyum içermektedir. Yüksek kalsiyum;
• Normal enerji oluşum metabolizmasına, kas fonksiyonuna ve sindirim enzimle-

rinin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
• Hücre bölünmesinde ve özelleşmesi sürecinde görevi vardır.
• Normal kemiklerin ve dişlerin korunması için gereklidir. 

Yüksek D3 vitamini içermektedir. D3 Vitamini;
• Kalsiyum ve fosforun normal emilimine/kullanımına katkıda bulunur.
• Normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur.
• Normal kemiklerin, kas fonksiyonunun ve dişlerin korunmasına katkıda bulunur.
• Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
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YÜZ BiNLERCE
iNSAN DOYABiLiR

iSRAF EDiLEN
EKMEKLERLE
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TUZ İLAVESİZ ÜRÜNLER
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Kalbinizin dostu

Özel amaçlı buğday unu, su, ayçiçek yağı, ekmek mayası, üzüm 
sirkesi, gluten, bitkisel emülgatör (yağ asitlerinin mono ve 
digliseritlerinin mono ve diasetil tartarik asit esterleri), gıda 
enzimi (hemiselülaz,  fungal alfa amilaz), antioksidan (askor-
bik asit), koruyucu (kalsiyum propiyonat).

! Gluten içerir. İz miktarda süt ve süt ürünleri içerebilir.

TUZ İLAVESİZ EKMEK 50 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (50g)

Tuz tüketiminde sorun yaşayanlar, tuzsuz beslemeye önem ve-
renler ve sağlığına dikkat edenlerin ekmeği, İHE Tuz İlavesiz Ek-
mek...

Tuzsuz diyet yapanlar için özel olarak üretilmekte olan Tuz İla-
vesiz Ekmek...

Tuz tüketiminin azaltılması normal kan basıncının korunmasına 
katkıda bulunur.

Şeker

2,8 1,4
g

100gr 50gr

Protein

8,95 4,48
g

100gr 50gr

Tuz

0 0
g

100gr 50gr

Enerji

272 136
kcal

100gr 50gr

Yağ

1,63 0,82
g

100gr 50gr

Doymuş
Yağ

0,44 0,22
g

100gr 50gr

Karbonhidrat

54,8 27,4
g

100gr 50gr
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Tam tuz ilavesiz
hem lif kaynağı

%60 Tam buğday unu, su, ekşi hamur mayası, özel amaçlı 
buğday unu, ayçiçek yağı, gluten, ekmek mayası, üzüm sirke-
si, bitkisel emülgatör (yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin 
mono ve diasetil tartarik asit esterleri), gıda enzimi (hemiselü-
laz,  fungal alfa amilaz), antioksidan (askorbik asit), koruyucu 
(kalsiyum propiyonat).

! Gluten içerir. İz miktarda süt ve süt ürünleri içerebilir.

TUZ İLAVESİZ TAM BUĞDAY UNLU EKMEK 400 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Tuzsuz diyetlerinizde ve beslenmenizde alternatif seçenekler 
İHE Tuz İlavesiz Tam Buğday Unlu Ekmek...

Tuz tüketiminin azaltılması normal kan basıncının korunmasına 
katkıda bulunur.

Protein ve diyet lif kaynağıdır.

Enerji

257
kcal

Yağ

1,94
g

Doymuş
Yağ

0,33
g

Karbonhidrat

45,91
g

Şeker

3,19
g

Protein

11,74
g

Tuz

0
g

Diyet Lif

4,34
g
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Tam tuz ilavesiz
hem lif kaynağı

Özel amaçlı buğday unu, su, %32 çavdar unu, gluten, ayçiçek 
yağı, ekmek mayası, üzüm sirkesi, bitkisel emülgatör (yağ 
asitlerinin mono ve digliseritlerinin mono ve diasetil tartarik 
asit esterleri), gıda enzimi (hemiselülaz,  fungal alfa amilaz), 
antioksidan (askorbik asit), koruyucu (kalsiyum propiyonat).

! Gluten içerir. İz miktarda süt ve süt ürünleri içerebilir.

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Tuzsuz diyetlerinizde ve beslenmenizde alternatif seçenekler 
İHE Tuz İlavesiz Çavdarlı Ekmek...

Tuz tüketiminin azaltılması normal kan basıncının korunmasına 
katkıda bulunur.

Protein ve diyet lif kaynağıdır.

Enerji

272
kcal

Yağ

2,93
g

Doymuş
Yağ

0,36
g

Karbonhidrat

47,56
g

Şeker

3
g

Protein

12,37
g

Tuz

0
g

Diyet Lif

3,13
g

TUZ İLAVESİZ ÇAVDARLI EKMEK 400 g

ihe.istanbul72 73



ATIŞTIRMALIKLAR
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Minikler bunu çok sevdi MİNNAK BEBE BİSKÜVİSİ 175 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Enerji

444
kcal

Yağ

13,14
g

Doymuş
Yağ

5,9
g

Trans
Yağ

0
g

Karbonhidrat

77,33
g

Şeker

25,22
g

Protein

4,17
g

Tuz

0,1
g

Diyet Lif

6,29
g

Vitamin B1

0,49
mg

Kalsiyum

263
mg

6 aydan itibaren bebekler için özel olarak hazırlanan İHE Min-
nak Bebe Bisküvisi, ek gıdaya geçişlerinizde yardımcınız olacak-
tır. 

Yüksek oranda kalsiyum içermektedir. Kalsiyum çocukların ke-
miklerinin normal büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. 

Buğday unu, buğday nişastası, kahverengi şeker, %6,4 tereya-
ğı, ayçiçek yağı, elma sirkesi, %3,4 süt, pirinç unu, kabartıcılar 
(sodyum bikarbonat), yağsız süt tozu, mineral (kalsiyum), pey-
niraltı suyu tozu, aroma verici (vanilin), vitamin (Vitamin B1).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir. İz miktarda susam içerebilir.
Uyarı:  6 aydan küçük bebeklere tavsiye edilmez.
 Anne sütü bebekler için en uygun besindir.
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Her saatin yıldızı
çayın vazgeçilmezi

Buğday unu, kahverengi şeker, buğday nişastası, ayçiçek 
yağı, yumurta, %7,44 yulaf kırması, %7,44 tereyağı, tam 
buğday unu, ayçekirdek içi, kabartıcılar (sodyum bikarbo-
nat), %0,25 keçiboynuzu tozu, tuz, tarçın.

! Gluten, yumurta, süt ve süt ürünleri içerir. İz miktarda susam ve 
fındık içerebilir.

YULAFLI KEÇİBOYNUZLU KURABİYE 250 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Diyet Lif

6,06
g

Enerji

482
kcal

Yağ

23,93
g

Doymuş
Yağ

8,12
g

Karbonhidrat

56,35
g

Şeker

15,78
g

Protein

7,3
g

Tuz

0,29
g

İHE’nin lezzet dolu Yulaflı Keçiboynuzlu Kurabiyesi ile küçük bir 
molaya ne dersiniz?

Keçiboynuzu ve yulafın eşsiz buluşması İHE Yulaflı Keçiboynuzlu 
Kurabiye, günün her saatinde vazgeçilmeziniz olacak.
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Her saatin yıldızı,
çayın vazgeçilmezi

Diyet Lif

2,76
g

Buğday unu, ayçiçek yağı, %10,5 tereyağı, %7,66 susam, yo-
ğurt, buğday nişastası, yumurta, kahverengi şeker, tuz, kabar-
tıcılar (sodyum bikarbonat).

! Gluten, yumurta, susam, süt ve süt ürünleri içerir.

TEREYAĞLI SUSAMLI KURABİYE 250 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Enerji

507
kcal

Yağ

28,28
g

Doymuş
Yağ

13,35
g

Karbonhidrat

54,78
g

Şeker

6,55
g

Protein

6,84
g

Tuz

1,44
g

İHE’nin lezzet dolu Tereyağlı Susamlı Kurabiyesi ile küçük bir 
molaya ne dersiniz?

Tereyağı ve susamın eşsiz buluşması İHE Tereyağlı Susamlı Ku-
rabiye, günün her saatinde vazgeçilmeziniz olacak.
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Lezzetli atıştırmalıklar

Özel amaçlı buğday unu, su, ayçiçek yağı, ek-
mek mayası, tuz, stabilizör (kalsiyum karbo-
nat), antioksidan (askorbik asit), gıda enzimi 
(fungal alfa amilaz, hemiselülaz).

! Gluten içerir. İz miktarda susam içerebilir.

SADE GALETA 200 g

Birbirinden farklı İHE Galeta’lar ile günün her 
saatinde açlığınızı yatıştırın. 

Enerji

399,7
kcal

Yağ

7,5
g

Doymuş
Yağ

1,7
g

Karbonhidrat

74,2
g

Şeker

4,6
g

Protein

11,5
g

Tuz

1
g

Diyet Lif

5,3
g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)
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Lezzetli atıştırmalıklar

Özel amaçlı buğday unu, su, ayçiçek yağı, ekmek mayası, tuz, 
stabilizör (kalsiyum karbonat), antioksidan (askorbik asit), 
gıda enzimi (fungal alfa amilaz, hemiselülaz).

! Gluten içerir. İz miktarda susam içerebilir.

SADE GRİSSİNİ 200 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Birbirinden farklı İHE Grissini’ler ile günün her saatinde açlığı-
nızı yatıştırın. 

Enerji

399,7
kcal

Yağ

7,5
g

Doymuş
Yağ

1,7
g

Karbonhidrat

74,2
g

Şeker

4,6
g

Protein

11,5
g

Tuz

1
g

Diyet Lif

5,3
g
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Yüksek lifli atıştırmalık

Özel amaçlı buğday unu, su, ayçiçek yağı, %6 gıda amaçlı buğ-
day kepeği, ekmek mayası, tuz, stabilizör (kalsiyum karbonat), 
antioksidan (askorbik asit), gıda enzimi (fungal alfa amilaz, 
hemiselülaz).

! Gluten içerir. İz miktarda susam içerebilir.

KEPEKLİ GALETA 200 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Günün her saati açlığınızı yatıştırmada İHE Kepekli Galeta/
Grissini yanınızda.

Doğal olarak içerdiği yüksek lif oranı ile diyetlerinizde;
• Kilo kontrolünün sağlanmasında yardımcı olur.
• Uzun süre tokluk ve dinçlik vermeye yardımcıdır.
• Bağırsaktan geçişin hızlanmasına katkıda bulunur.
• Dışkı hacminin artmasına katkıda bulunur.

Enerji

393,7
kcal

Yağ

6
g

Doymuş
Yağ

1,2
g

Karbonhidrat

74,5
g

Şeker

3,7
g

Protein

13,8
g

Tuz

1
g

Diyet Lif

6,7
g
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Yüksek lifli atıştırmalık KEPEKLİ GRİSSİNİ 200 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Günün her saati açlığınızı yatıştırmada İHE Kepekli Galeta/
Grissini yanınızda.

Doğal olarak içerdiği yüksek lif oranı ile diyetlerinizde;
• Kilo kontrolünün sağlanmasında yardımcı olur.
• Uzun süre tokluk ve dinçlik vermeye yardımcıdır.
• Bağırsaktan geçişin hızlanmasına katkıda bulunur.
• Dışkı hacminin artmasına katkıda bulunur.

Enerji

393,7
kcal

Yağ

6
g

Doymuş
Yağ

1,2
g

Karbonhidrat

74,5
g

Şeker

3,7
g

Protein

13,8
g

Tuz

1
g

Diyet Lif

6,7
g

Özel amaçlı buğday unu, su, ayçiçek yağı, %6 gıda amaçlı buğ-
day kepeği, ekmek mayası, tuz, stabilizör (kalsiyum karbonat), 
antioksidan (askorbik asit), gıda enzimi (fungal alfa amilaz, 
hemiselülaz).

! Gluten içerir. İz miktarda susam içerebilir.

ihe.istanbul88 89



İçi susam dolu lezzet

 Özel amaçlı buğday unu, su, ayçiçek yağı, %6 susam, ekmek 
mayası, tuz, stabilizör (kalsiyum karbonat), antioksidan (as-
korbik asit), gıda enzimi (fungal alfa amilaz, hemiselülaz).

! Gluten ve susam içerir.

SUSAMLI GALETA 200 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Tadı damağınızda kalan pastane lezzetini, evinize taşıyan atış-
tırmalık, İHE Susamlı Galeta.

Çay saatleriniz şimdi çok daha güzel geçecek… 

Enerji

426,2
kcal

Yağ

11,6
g

Doymuş
Yağ

2
g

Karbonhidrat

70,8
g

Şeker

4,9
g

Protein

11,9
g

Tuz

1
g

Diyet Lif

4,6
g
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Alternatif atıştırmalık

Özel amaçlı buğday unu, su, ayçiçek yağı, %6 çörekotu, ekmek 
mayası, tuz, stabilizör (kalsiyum karbonat), antioksidan (as-
korbik asit), gıda enzimi (fungal alfa amilaz, hemiselülaz).

! Gluten içerir. İz miktarda susam içerebilir.

ÇÖREKOTLU GRİSSİNİ 200 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Sağlığına dikkat eden ve diyet yapanların tercihi İHE Çörek Otlu 
Grissini.

İHE Çörek Otlu Grissini ile günün her saatinde açlığınızı yatış-
tırın. 

Enerji

416,3
kcal

Yağ

10,5
g

Doymuş
Yağ

2,3
g

Karbonhidrat

71,9
g

Şeker

4,3
g

Protein

11,8
g

Tuz

1,1
g

Diyet Lif

6,4
g
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Özlenen lezzet

Ekmeklik buğday unu, su, tam buğday unu, naturel sızma zey-
tinyağı, ekmek mayası, tuz, kekik, domates tozu, gluten, peyni-
raltı suyu tozu, %0,4 biber salçası, %0,4 kırmızı pul biber.

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir. 

BİBERLİ EKMEK CİPSİ 50 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ

Ekmeklerin baharatlar ile harmanlanıp fırınlandığı eşsiz lezzet 
İHE Biberli Ekmek Cipsi, çorbaların, salataların ve tatlı kaça-
makların vazgeçilmezi.

Fırınlanmış olması sebebi ile hafif bir atıştırmalık olarak günün 
her saatinde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. 

Enerji

419 209,5
kcal

100gr 50gr

Şeker

2,65 1,33
g

100gr 50gr

Yağ

9,93 4,97
g

100gr 50gr

Protein

11,63 5,82
g

100gr 50gr

Doymuş
Yağ

1,75 0,88
g

100gr 50gr

Tuz

1,3 0,65
g

100gr 50gr

Karbonhidrat

68,41 34,21
g

100gr 50gr

Diyet Lif

4,53 2,27
g

100gr 50gr
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Çorbaların vazgeçilmezi

Ekmeklik buğday unu, su, tam buğday unu, naturel sızma zey-
tinyağı, ekmek mayası, tuz, kekik, %0,9 domates salçası, %0,5 
domates tozu, gluten, peyniraltı suyu tozu, kırmızı pul biber.

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir.

DOMATESLİ EKMEK CİPSİ 50 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ

Ekmeklerin baharatlar ile harmanlanıp fırınlandığı eşsiz lezzet 
İHE Domatesli Ekmek Cipsi, çorbaların, salataların ve tatlı ka-
çamakların vazgeçilmezi.

Fırınlanmış olması sebebi ile hafif bir atıştırmalık olarak günün 
her saatinde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. 

Enerji

457 228,5
kcal

100gr 50gr

Şeker

3,94 1,97
g

100gr 50gr

Yağ

17,88 8,94
g

100gr 50gr

Protein

10,94 5,47
g

100gr 50gr

Doymuş
Yağ

2,62 1,31
g

100gr 50gr

Tuz

1,5 0,75
g

100gr 50gr

Karbonhidrat

61,83 30,92
g

100gr 50gr

Diyet Lif

2,7 1,35
g

100gr 50gr
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Tadı damağınızda

Ekmeklik buğday unu, su, tam buğday unu, naturel sızma 
zeytinyağı, ekmek mayası, tuz, %1 fesleğen, kekik, gluten, 
peyniraltı suyu tozu, domates salçası, domates tozu, kırmızı 
pul biber. 

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir.

FESLEĞENLİ EKMEK CİPSİ 50 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ

Ekmeklerin baharatlar ile harmanlanıp fırınlandığı eşsiz lezzet 
İHE Fesleğenli Ekmek Cipsi, çorbaların, salataların ve tatlı ka-
çamakların vazgeçilmezi.

Fırınlanmış olması sebebi ile hafif bir atıştırmalık olarak günün 
her saatinde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. 

Enerji

438 219
kcal

100gr 50gr

Şeker

3,23 1,62
g

100gr 50gr

Yağ

15,89 7,95
g

100gr 50gr

Protein

10,6 5,3
g

100gr 50gr

Doymuş
Yağ

3 1,5
g

100gr 50gr

Tuz

1,21 0,61
g

100gr 50gr

Karbonhidrat

62,12 31,06
g

100gr 50gr

Diyet Lif

2,26 1,13
g

100gr 50gr
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Kıtır lezzet

Ekmeklik buğday unu, su, tam buğday unu, naturel sızma 
zeytinyağı, ekmek mayası, tuz, kekik, %0,5 sarımsak tozu, 
gluten, peyniraltı suyu tozu, domates salçası, domates tozu, 
kırmızı pul biber.

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir.

SARIMSAKLI EKMEK CİPSİ 50 g

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ

Ekmeklerin baharatlar ile harmanlanıp fırınlandığı eşsiz lezzet 
İHE Sarımsaklı Ekmek Cipsi, çorbaların, salataların ve tatlı ka-
çamakların vazgeçilmezi. 

Fırınlanmış olması sebebi ile hafif bir atıştırmalık olarak günün 
her saatinde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Enerji

426 213
kcal

100gr 50gr

Şeker

4,45 2,23
g

100gr 50gr

Yağ

12,5 6,25
g

100gr 50gr

Protein

10,72 5,36
g

100gr 50gr

Doymuş
Yağ

2,25 1,13
g

100gr 50gr

Tuz

1,18 0,59
g

100gr 50gr

Karbonhidrat

65,22 32,61
g

100gr 50gr

Diyet Lif

4,67 2,34
g

100gr 50gr
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GLUTENSiZ VE DÜŞÜK
PROTEiNLi ÜRÜNLER
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Çölyak (Gluten Enteropatisi)

Çölyak (Gluten Enteropatisi) insanlarda genetik hastalıklar 
arasında en sık görülen besin kökenli ince bağırsak hastalığıdır. 
Genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan, 
bağışıklık sistemine bağlı bağırsak problemi ile karakterize ba-
ğışıklık sistemini ilgilendiren bir hastalık olup, duyarlı kişilerde 
gluten içeren gıdaların alınmasından bir süre sonra ortaya çıkan 
bir emilim bozukluğu (malabsorpsiyon) sendromudur. Buğday, 
arpa, çavdar ve yulafın içerdiği bitkisel protein olan glutene karşı 
ömür boyu süren intoleransla karakterizedir. Özellikle ince ba-
ğırsağın (üst bölümünü) proksimalini etkiler.

Çölyaklıların enerji gereksinimi; yaş, boy, cinsiyet ve aktivite du-
rumuna göre hesaplanır. Buna %20 ’lik ek yapılır. Çünkü çölyaklı-
larda enerji gereksinimi artmaktadır. Bu açığın kapatılamaması 
durumunda, kilo kaybı, kaslarda zayıflık, hastalıklara yatkınlığın 
artması, kemik yoğunluğunda azalma gibi sorunlar ortaya çıkar. 
Bu nedenle Glutensiz ürünlerimiz daha yoğun enerji içermekte-
dir. 

Çölyak nasıl ortaya çıkar? Belirtileri nelerdir?

Gluten içeren gıdalar, glutene duyarlı kişilerin bağırsaklarında 
yapısal değişikliğe neden olmakta ve zamanla bağırsaklarda 
bulunan villüs dediğimiz hücrelerin kısalmasına ve işlev göreme-
mesine neden olmaktadır. Kronik ishal, büyüme geriliği, bağırsak 
hassasiyeti, kilo kaybı, kansızlık, boy kısalığı ve diş minesi harabi-
yeti en sık karşılaşılan belirtileridir. Genetik hastalıklar arasında 
en sık rastlanandır.

Gluten nedir?

Gluten, buğday, arpa, çavdar ve yulaf içerisinde yer alan ve un öz 
değerlerini en fazla içeren protein grubudur.

Çölyak (Gluten Enteropatisi) nasıl tedavi edilir?

Çölyak kişinin ömür boyu birlikte yaşadığı arkadaşı gibidir. Kesin 
bir tedavisi olmamakla birlikte diyet ön planda tutulmaktadır. 
Gluten içermeyen her besin diyette serbesttir. Temel besin grup-
larımız olan et, sebze-meyve, süt ve süt ürünleri ve gluten içer-
meyen tahıl grubu besinlerden yeteri kadar alınmalıdır.

Fenilketonüri (PKU)

Kalıtım yolu ile geçen, zeka ve gelişim geriliği yapan bir metabo-
lizma hastalığıdır. Bu hastalığın yeni doğan döneminde taran-
ması zorunludur ve tarama bütün Türkiye’yi kapsayacak şekilde 
Sağlık Bakanlığı’nca organize edilmiştir. Erken teşhis konulan 
bebeklere fenilalanin amino asidi yönünden fakir diyet verilirse, 
zeka geriliği tamamen önlenebilmektedir. Yeni doğan bebek-
lerde topuktan alınan bir damla kan ile bu hastalığa erken teş-
his konulabilmektedir. Fenilketonüri (PKU) tedavisi fenil alanin 
amino asidinden fakir düşük proteinli besinlerin tüketilmesiyle 
mümkündür. Bu diyet Fenilketonürililer için çok yüksek maliyetli 
olabilmektedir.

İHE, üretmiş olduğu glutensiz ve düşük proteinli ürünlerle Çölyak 
ve Fenilketonürililere bu konuda yardımcı olmaktadır. 

PKU’LULAR; İHE’nin Düşük Proteinli Glutensiz Nişastalı Karışı-
mı ve Düşük Proteinli Glutensiz Ekmeğini ekonomik bir şekilde 
elde edip güvenle tüketebilirler.
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Otizm Nedir?

Otizm; çağırıldığı zaman çağıran kimseye bakmama, karşısın-
daki kişiyle göz kontağı kurmama, çevresel değişikliklere adap-
te olamama ve tekrarlayan vücut hareketleri (baş sallama, el 
çırpma) gibi ruhsal ve davranışsal bozukluklarla karakterize bir 
hastalık tablosudur. Son yıllarda çevre şartlarındaki bozukluk-
lar, toksinler, ağır metallere maruz kalma ve doğal olmayan yi-
yecek tüketimindeki artış otizm riskini artırabilmektedir. Daha 
önceleri tedavisinde çaresiz kalınan otizm, hastalığın mekaniz-
masının anlaşılmaya başlanmasıyla birlikte tedavi edilmeye 
başlanmıştır. Günümüzde çok disiplinli bir tedavi yaklaşımı ile 
otizmden tamamen kurtulan çocuklar vardır. Otizm tanılı ço-
cukların bulgularının düzelmesinde beslenmede yapılacak deği-
şiklikler önemli bir rol oynar. Bunların başında glutensiz diyet 
gelir.

Otizm’de görülebilecek davranış bozuklukları:

- Tehlikeli durumları algılayamama
- Sebepsiz yere gülme ya da ağlama
- Kendilerini yaralayabilecek davranışlarda bulunma
- Kucağa gelmeye ilgi duymama
- Sosyal ilişkiler kurmakta güçlük çekme
- Dönen cisimlere ilgi duyma
- Sese karşı duyarsız olma
- Ritüel davranışlarda ısrarcı olma
- ihtiyaçlarını başkalarından duyduğu ifadelerle dile getirme
- Yalnız kalmayı tercih etme
- Sürekli olarak el çırpma
- Göz teması kurmama

Otizmli çocuklar da duyguları, düşünceleri ve yetenekleri olan
bireylerdir. Otizmli olmak onların suçu değil, onları koşulsuz sevin.
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Türkiye’nin tercihi GLUTENSİZ EKMEK 50 g

Glutensiz buğday nişastası, mısır nişastası, ön ekşi (su, kara-
buğday unu, pirinç unu, nohut unu, öğütülmüş keten tohumu), 
ekmek mayası, patates nişastası, su, şeker, fındık yağı, mısır 
unu, tuz, yumurta akı tozu, kıvam arttırıcı (guar gum, keçiboy-
nuzu gamı, ksantan gum, hidroksipropil metil selüloz), koru-
yucu (kalsiyum propiyonat), kabartıcı (sodyum bikarbonat, 
sodyum asit pirofosfat). 
! Fındık, yumurta ve yumurta ürünleri içerir. 

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ

Doğal olarak B vitaminleri ve folat (folik asit) içerir. B7 Vitami-
nini (Biotin) yüksek oranda doğal olarak içermektedir.
B7 vitamini; normal saçın ve cildin korunmasında yardımcıdır.
B6 ve B12 vitaminleri;
• Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
• Yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
• Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda katkıda bulunur.

Glutensiz ekmeğimizde kullanılan glutensiz ekşi hamur ile ürün 
içeriği ve tadı zenginleştirilmektedir.
Çölyak, Gluten İntoleransı ve Otizm beslenmesinde önerilir.

Enerji

242 121
kcal

100gr 50gr

Şeker

2,27 1,14
g

100gr 50gr

Yağ

1,23 0,62
g

100gr 50gr

Doymuş
Yağ

0,57 0,29
g

100gr 50gr

Karbonhidrat

54,34 27,17
g

100gr 50gr

Protein

1,71 0,86
g

100gr 50gr

Tuz

0,7 0,35
g

100gr 50gr

Diyet Lif

3,23 1,62
g

100gr 50gr

Fenilalanin

96 48
mg

100gr 50gr

Vitamin B5

1,3 0,65
mg

100gr 50gr

Gluten

<5
ppm

Vitamin B6

0,24 0,12
mg

100gr 50gr

Vitamin B7

62,71 31,36
µg

100gr 50gr

Folik Asit

34,54 17,27
µg

100gr 50gr

Vitamin B12

0,55 0,28
µg

100gr 50gr
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Doyurucu öğünler,
sağlıklı sofralar

DÜŞÜK PROTEİNLİ GLUTENSİZ EKMEK 50 g

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ

Fenilketonürililer, Çölyak, Gluten İntoleransı, Otizm MSUD, Organik Asidemi 
ve diğer aminoasit metabolizma bozukluklarının beslenmesinde önerilir.

PKU, MSUD, Organik asidemi ve diğer metabolizma bozukluğu olan bireylerin 
normal ekmek özlemini gidermeye yardımcı olacak bu ekmeğimiz; tat, koku ve 
yapı olarak normal ekmeğe çok benzerlik göstermektedir. 

Düşük Proteinli Glutensiz Ekmek üretiminde kullanılan selüloz lifi ve inülin ile 
beslenme değeri yükseltilmiştir.

Doğal olarak demir, lif kaynağı ve yüksek miktarda B12 Vitamini içerir.

Demir ve B12 Vitamini; 
• Normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. 
• Kırmızı kan hücrelerinin ve hemoglobinin normal oluşumuna katkıda bulunur. 
• Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. 
• Yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. 
• Demir vücutta normal oksijen taşınımına katkıda bulunur.

Glutensiz buğday nişastası, mısır nişastası, patates nişastası, su, ekmek 
mayası, şeker, tuz, fındık yağı, inülin,  selüloz lifi, kıvam arttırıcı (guar gum, 
keçiboynuzu gamı, ksantan gum, hidroksi propil metil selüloz), koruyucu (kal-
siyum propiyonat), kabartıcı (sodyum bikarbonat, sodyum asit pirofosfat).
! Fındık içerir. 

İÇİNDEKİLER

Enerji

274 137
kcal

100gr 50gr

Şeker

2,65 1,33
g

100gr 50gr

Yağ

2,14 1,07
g

100gr 50gr

Doymuş
Yağ

0,8 0,4
g

100gr 50gr

Karbonhidrat

60,79 30,4
g

100gr 50gr

Protein

1,03 0,52
g

100gr 50gr

Tuz

0,99 0,5
g

100gr 50gr

Diyet Lif

3,54 1,77
g

100gr 50gr

Fenilalanin

75 37,5
mg

100gr 50gr

Tirozin

14 7
mg

100gr 50gr

Lösin

39 19,5
mg

100gr 50gr

İsolösin

41 20,5
mg

100gr 50gr

Gluten

<5
ppm

Lizin

29 14,5
mg

100gr 50gr

Valin

28 14
mg

100gr 50gr

Demir

2,36 1,18
mg

100gr 50gr

Vitamin B12

1,4 0,7
µg

100gr 50gr
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Glutensiz lezzet GLUTENSİZ KURABİYE 400 g

Patates nişastası, glutensiz buğday nişastası, yumurta, şeker,  
mısır nişastası, fındık yağı, fındık içi, tereyağı, bitter damla 
çikolata, yumurta akı tozu, kabartıcılar (sodyum bikarbonat), 
kıvam arttırıcı (ksantan gum).

! Yumurta, fındık, süt ve süt ürünleri içerir.

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Enerji

495
kcal

Yağ

22,21
g

Doymuş
Yağ

7,8
g

Karbonhidrat

68,39
g

Şeker

19,25
g

Protein

4,5
g

Gluten

<5
ppm

Tuz

0
g

Fosfor

26,66
mg

Diyet Lif

1,81
g

İyot

120
µg

Pantotenik
Asit

0,65
mg

Niasin

0,53
mg

Vitamin D3

17,12
µg

Çölyak ve Otizmliler için...
Glutensiz diyetle beslenenler için üretilen eşsiz lezzet, çay saatlerinin vaz-
geçilmezi.
Doğal olarak yüksek oranda İyot içermektedir. 
• Enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
• Normal cildin korunmasına katkıda bulunur.
• Tiroid hormonlarının normal üretimine ve normal tiroid fonksiyonuna 

katkıda bulunur.

Doğal olarak yüksek oranda D3 vitamini içermektedir. D3 Vitamini;
• Kalsiyum ve fosforun normal emilimine/kullanımına katkıda bulunur.
• Normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur.
• Normal kemiklerin, kas fonksiyonunun ve dişlerin korunmasına katkı-

da bulunur.
• Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
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Glutensiz aperatif GLUTENSİZ KURU PASTA 250 g

Tereyağı, yumurta, mısır nişastası, mısır unu, glutensiz buğday 
nişastası, patates nişastası, tuz, şeker, kıvam arttırıcı (guar gum).

! Yumurta, süt ve süt ürünleri içerir. 

İÇİNDEKİLER

Çölyak ve Otizmliler için...
Glutensiz diyetle beslenenler için üretilen eşsiz lezzet, çay saat-
lerinin vazgeçilmezi.

Doğal olarak yüksek oranda D3 vitamini içermektedir. D3 Vita-
mini;
• Kalsiyum ve fosforun normal emilimine/kullanımına katkıda 

bulunur.
• Normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur.
• Normal kemiklerin, kas fonksiyonunun ve dişlerin korunma-

sına katkıda bulunur.
• Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Enerji

540
kcal

Yağ

31,15
g

Doymuş
Yağ

19,88
g

Karbonhidrat

60,19
g

Şeker

1,74
g

Protein

3,65
g

Magnezyum

16,99
mg

Gluten

<5
ppm

Niasin

0,63
mg

Vitamin D3

8,01
µg

Tuz

1,2
g

Diyet Lif

1,94
g

Vitamin B6

0,12
mg

Demir

0,76
mg

Vitamin E

0,84
mg

Vitamin B1

0,11
mg

Vitamin B2

0,1
mg
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Güvenli öğünler,
mutlu aileler

GLUTENSİZ NİŞASTALI KARIŞIM 1000 g

Glutensiz buğday nişastası, mısır nişastası, şeker, kara buğday 
unu, mısır unu, pirinç unu, pirinç kepeği, pirinç nişastası, kıvam 
arttırıcı (hidroksipropil metil selüloz, guar gum, keçiboynuzu 
gamı, ksantan gum), kabartıcı (sodyum bikarbonat, sodyum 
asit pirofosfat).

İÇİNDEKİLER

Çölyak, Gluten İntoleransı ve Otizm beslenmesinde önerilir.
Glutensiz Nişastalı Karışım ile yapacağınız ürünler, tat ve görü-
nüş olarak normal un ile yapılan ürünleri aratmamaktadır.

Çeşitli glutensiz tahıllarla (karabuğday unu, mısır unu, pirinç 
kepeği, pirinç unu) zenginleştirilen karışım tariflerinizde farklı-
lıklar sunacaktır.

Doğal olarak demir ve lif kaynağı içerir.

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Enerji

350
kcal

Yağ

0,49
g

Doymuş
Yağ

0,15
g

Karbonhidrat

83,64
g

Şeker

6
g

Protein

0,97
g

Gluten

<5
ppm

Tuz

0
g

Fenilalanin

42
mg

Diyet Lif

3,58
g

Çinko

0,9
mg

Demir

2,08
mg

Niasin

0,45
mg

ihe.istanbul116 117



En lezzetli glutensiz
nişastalı karışım

DÜŞÜK PROTEİNLİ GLUTENSİZ 
NİŞASTALI KARIŞIM 1000 g

Glutensiz buğday nişastası, mısır nişastası, şeker, pirinç ni-
şastası, inülin, selüloz lifi, kıvam arttırıcı (hidroksi propil metil 
selüloz, guar gum, keçi boynuzu gamı, ksantan gum), kabartıcı 
(sodyum bikarbonat, sodyum asit pirofosfat).

İÇİNDEKİLER

Düşük Proteinli Glutensiz Nişastalı Karışım ile yapacağınız 
ürünler, tat ve görünüş olarak normal un ile yapılan ürünleri 
aratmamaktadır.

İnülin ve selüloz lifi ile zenginleştirilen karışım tariflerinizde 
farklılıklar sunacaktır.

Doğal olarak demir ve lif kaynağı içerir.

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

Enerji

350
kcal

Yağ

0,46
g

Doymuş
Yağ

0,1
g

Karbonhidrat

84,55
g

Şeker

6,44
g

Protein

0
g

Niasin

0,06
mg

Gluten

<5
ppm

Tuz

0
g

Çinko

0,78
mg

Fenilalanin

7
mg

Diyet Lif

3,74
g

Demir

2,07
mg

Tirozin

8
mg

Lösin

18
mg

Lizin

13
mg

ihe.istanbul118 119



Çöpe atılan ekmeklerle

Ülkemizde bir yılda israf edilen ekmekle

yüzlerce okul yapılabilir

Köprü olur, okul olur, yol olur
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UN GRUBU
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Lezzet ustalarının
vazgeçilmezi Organik tam tane unu, lif, yağ, karbonhidrat, 

esansiyel aminoasitleri, E ve B kompleks vita-
minleri, kalsiyum, magnezyum, potasyum, silis-
yum, fosfor gibi beslenmeniz için elzem öğeleri 
yüksek miktarda içermektedir.

Organik metotla yetiştirildiğinden tarım ilacı, 
böcek ilacı ve ağır metal içermemektedir.

ORGANİK TAM BUĞDAY UNU 1000 g

Organik tam buğday unu
! Gluten içerir.

İÇİNDEKİLER
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Organik,
doğal ve katkısız Artık istediğiniz her hamur işini, doğayla dost 

ve arzuladığınız geleneksel tatta hazırlayabilir-
siniz.

Organik metotla yetiştirilen buğdaylardan elde 
edilen Organik Buğday Unu hiçbir tarım ilacı ve 
ağır metal içermemektedir.

ORGANİK BUĞDAY UNU 1000 g

Organik buğday unu

! Gluten içerir.

İÇİNDEKİLER
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Doğal, katkısız

Tam buğday unu

! Gluten içerir.

İÇİNDEKİLER

Temizlenmiş buğdaydan, besin değerlerini kay-
betmeden ve hiçbir katkı maddesi kullanılma-
dan su değirmeninde öğütülerek elde edilen 
tam tane buğday unu.

SU DEĞİRMENİNDE ÖĞÜTÜLMÜŞ 
TAM BUĞDAY UNU 1000 g
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Tarihin derinliklerinden
sofralara

Siyez buğday unu

! Gluten içerir.

İÇİNDEKİLER

Siyez; binlerce yıldır Anadolu topraklarında ye-
tiştirilen endemik bir tahıl çeşididir. Kavuzlu ve 
başakçıkları tek taneli bir buğday türüdür. Sert 
iklim koşullarında, kıraç topraklarda yetişen, 
dayanıklı ve sıkı kabuk yapısıyla hastalıklara 
karşı dayanıklı bir türdür. Bu özelliği nedeniyle 
de tarihi değerini muhafaza ederek günümüze 
kadar gelebilmiştir.

Siyez Buğdayından elde edilen un tek başına ya 
da diğer tahıl unlarına karıştırılarak kullanıla-
bilmektedir.

Yüksek oranda lif, çinko, demir içerir.
Ayrıca selenyum kaynağıdır.

SİYEZ UNU 1000 g

Enerji

342
kcal

Yağ

2,8
g

Çinko

3,75
g

Karbonhidrat

64,3
g

Demir

7,65
mg

Protein

11
g

Selenyum

10,8
μg

Diyet Lif

8,3
g

Fosfor

350
mg

Vitamin B5

0,44
mg

Kalsiyum

27,6
mg

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)
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Lezzet ustalarının
vazgeçilmezi

Ekmeklik buğday unu, su, ekmek mayası, peyniraltı suyu tozu, 
tuz, gluten, üzüm sirkesi, gıda enzimi (fungal alfa amilaz, he-
miselülaz).

! Gluten, süt ve süt ürünleri içerir.

İÇİNDEKİLER

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ (100g)

İstanbul Halk Ekmek lezzetli tatlar ve değişik tarifler yapabil-
meniz için kaliteli buğdaylardan, el değmeden üretilen ekmekle-
rinden öğüterek Galeta Unu üretti.

Galeta unu; köfte harcı, et, tavuk, balık ve çeşitli sebzelerde 
kaplama maddesi olarak kullanılıp lezzetin artmasını ve çıtır bir 
ürün oluşmasını sağlar.

Enerji

349
kcal

Yağ

1,67
g

Doymuş
Yağ

0,33
g

Karbonhidrat

70,9
g

Şeker

5,24
g

Protein

11,12
g

Tuz

0,99
g

Diyet Lif

2,96
g

GALETA UNU 500 g
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KALİTE BELGELERİMİZ
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*İstanbul Halk Ekmek, TS 13143 Gluteni Azaltılmış veya Glutensiz Hale Getirilmiş 
Ürün Standardı Sertifikası’na sahip olan Türkiye’de ilk firmadır.

TÜRKİYE’DE İLK*
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SAĞLIKLI HALK EKMEK AİLESİ
Ürün kataloğumuz  03.05.2021 tarihinde basılmıştır. 

Güncellenen bilgilerimizi www.ihe.istanbul adresimizden takip edebilirsiniz.
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