Konseptlerimiz

Tek kesimde hazır salata!
• Salanova®, tek bıçak darbesi ile yüzlerce eşit boyutlarda yaprağa

Sadece tek bir bıçak kesimi ile bir kelleden eşit büyüklükte ortalama
200 yaprağın elde edildiği ve salatanızın kullanıma hazır hale geldiği
bir marul hayal edin ve hayallerinizi Salanova® ile gerçek kılın!
Farklı yaprak şekilleri ve renk seçenekleri ile bir çok farklı kombinasyon
hazırlayabileceğiniz Salanova® pratik, lezzetli ve mükemmel salatala-

Tüketici Avantajları

ayrılabilen taze marul çeşitlerinin oluşturduğu bir markayı

• Herhangi bir marula göre 3 kat daha fazla yaprak sayısı

temsil etmektedir.

• Mükemmel lezzet ve dış görünüş

• Tek bıçak darbesi ile kullanıma hazır! Salanova® marullarının
göbeğini keserek eşit ve küçük boylarda, tüketime hazır ve uzun raf

• Özel tasarım Salanova bıçağı
• www.salanova.com ve www.facebook.com/salanovalettuce platformları

ömürlü bir çok yaprak elde edersiniz!

Tek Kesim İle Kullanıma Hazır!

rınızın artık yeni adı!

• Salanova® marulları, hazırlaması en kolay marullardır! Gövde kısmını
özel Salanova® bıçağı veya herhangi bir bıçak ile tek hamlede

Hemen tıklayın! www.salanova.com

çıkartarak yaprakları tüketime hazır hale getirebilirsiniz.
• Salanova® marulunuzun sadece yarısını kullanmak istiyorsanız ise
Salanova® bıçağı ile sadece yarısını kesmek de oldukça kolay! Yarısını
kesin, yarısını daha sonra kullanım üzere saklayın!

• Salanova® marul segmentinde kesinlikle yaratıcı bir konsepttir!
• Tazelik ve tüketime hazır yapı, aynı anda bir arada!
• Salanova® konsepti içerisinde, oldukça lezzetli farklı marul çeşitleri
bulunmaktadır.
• Salanova® Rijk Zwaan’a patentli tescilli bir markadır.

Pratik

Hızlı

Özel Salanova® bıçağını
salatanın ön kısmına
oturtun, bastırın ve
çevirin.

Salanova®’nız tek bıçak
darbesiyle eşit parçalara
ayrılır.

Taze ve
Lezzetli
Eşit boydaki mini yapraklar, artık yıkanmaya hazır.

Muhteşem Tarifler!
• Siz de muhteşem Salanova® tecrübeleri yaşamak için muhteşem
tarifler denemeye başlayabilirsiniz!
• Bir çok farklı tariflere ulaşabileceğimiz platformlarımıza girerek siz de
muhteşem lezzetler dünyasına adım atın!
www.salanova.com

•

www.lovemysalad.com

Ticari çeşitlerimiz: Aquino RZ, Bobal RZ, Cook RZ, Desirade RZ,
Expedition RZ, Klee RZ, Triplex RZ, Xandra RZ, Vessel RZ
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İşlenmiş Marullarda En Çok Yaşanan Problem:
Raf Ömrü

Gıda İşleyen (Processor) Firmalar İçin Sunduğu
Avantajlar

Crunchy Cos ile Standartları Yeniden Belirlemek!

Neden Open Heart Cos?

Rijk Zwaan’ın yeni Crunchy Cos konsepti salata ve sandviçlerde klasik

İşlenmiş marul (processing) sektöründe en çok yaşanan problemlerin

Solunum hızı farklılıklarının daha az etkisi ile yeni karışımlar hazırlamak:

iceberg ve yedikule marullara çok farklı bir alternatif sunuyor! Bu yenilikçi

başında raf ömrü gelmektedir. Probleme yol açan başlıca sebepler:

• Modifiye atmosfer ambalajına ihtiyaç duyulmaması ve daha fazla

konsept, iceberg ve yedikulenin muhteşem özelliklerini tek bir çatı altında

Rijk Zwaan ıslahçıları, yedikule marul dünyasında bir şeyi fark etmişlerdi.
Birbirinden farklı bir çok yedikule çeşidinin farklı özelliklerini ortaya koyma
çabası ve böylece oluşan heyecan verici bir fırsat yeni bir yedikulenin
ortaya çıkması ile sonuçlandı: Open Heart Cos
Bu konsept kuvvetli damarları ve eşit büyüklükte uzun yaprakları olan
açık, yeşil renkli marullardan oluşmaktadır. Yaprakların birleştiği gövde,
alt tarafından kesildiğinde eşit uzunluklarda yapraklar ortaya çıkmaktadır ve bu da çeşidin işleme sanayiine uygunluğunu adeta ispat etmektedir! İnce ve yarı esnek yaprak orta damarı ile pembeleşme riski
minimuma indirerek raf ömrünün çok daha artmasına ve sanayi/işleme
sektörü için büyük bir avantaj sunmasına yarar sağlamaktadır.

• Kötü kalitede hammadde
• Kesim noktasında oluşan kararma/pembeleşme

oksijen seviyesi ile daha kaliteli karışımlar!
• Daha basit ambalajların yeterli olması sebebi ile daha az maliyeti!

• Çürüme

Üreticiler İçin Sunduğu Avantajlar

Knox inovasyonu ile artık tüm bu problemlere bir çözüm var. Kesildikten

• Mekanik olarak hasat edilmiş tekli yaprakları paketleme firmasına

yakında hizmetinizde! Klasik marullara göre aradaki fark resimlerdeki
kadar açık!

ve yeşil, yaprak yapısı ise aynı iceberg gibi çıtır çıtır ve lezzetli. Bu iki
muhteşem karakteresitiği bir araya getiren Crunchy Cos kesinlikle harika

• Yaprak üzerinde darbe noktaları oluşması

sonra dahi çok daha uzun raf ömürlü ve geç kararma yapan marullarımız

topluyor: yaprakları hem içte hem de dışta aynı yedikule marul gibi uzun

sevketme imkanı
• Bozulma süresinin klasik marullara göre uzun olması sebebi ile daha
az firesiz teslimat
• Daha uzun raf ömrü ile ihracat imkanı
• Geç kararması sebebi ile sevkiyatta esneklik
Iceberg, Yedikule, Salanova ve diğer tüm marul tipleri ile Knox konsepti
çok yakında sizler ile!

bir lezzet deneyimi!

Crunchita RZ
Crunchita RZ, bu konseptin ilk çeşidi ve daha şimdiden oldukça başarılı
olmuş durumda. Mekanik hasada uygun ve oldukça gelecek vaad eden
Crunchita RZ, farklı bölgelerdeki üretimlerde yapılan testlerde de
yaprak ucu yanıklığına karşı kuvvetli olduğunu gösterdi. Crunchita RZ
ile başlayan Crunchy Cos konsepti, şüphesiz ki yeni çalışmalarımız

Dönüm başına oldukça yüksek bitki sayısı, yüksek verim ve kolay hasat
ile daha düşük üretim maliyetleri.

sayesinde yeni çeşitler ile devam edecek!

Taze Ürün Piyasası İçin Avantajları

Sandviçler ve Çiğ Köfte için ideal

Open Heart Cos konsepti, tüketicilere muhteşem bir lezzet, tek kesimde
kullanıma hazırlama rahatlığı ve çok daha az atık ile ekonomik kullanım
imkanı sunmaktadır!

Muhteşem lezzeti ve görünüşü ile salatalara muhteşem uyumunun
yanı sıra, Crunchy Cos konsepti sandviç üreticilerine de büyük avantajlar sağlamaktadır. Yaprak orta damarının kuvvetli olması ve çatlama
Yaptığımız denemelerde, Knox konseptinin işlendikten 10 gün sonra bile

yapmaması sayesinde oksidasyon ve kahverengileşme riski çok daha az

halen canlı ve kararmasız kaldığı gözlemlenmiştir!

seviyelere inmekte ve bu da çok daha uzun bir raf ömrü sunmaktadır.

Yiyecek Sektörü İçin Avantajları
Uzun raf ömrü ile yaprakları sandviç, dürüm, salata gibi hazır yiyecek
sektörü ürünlerinde kullanıma oldukça elverişlidir.

Böylece çok daha uzun raf ömürlü sandviçler yapmak, Crunchy Cos

İşleme Sanayii İçin Avantajları

sayesinde mümkün! Tüm bunların yanı

Artan raf ömrü ile süpermarketler için:

çiğ köfte sektörüne de oldukça

• Daha ideal stoklama ve daha az fire

hitap etmektedir!

• Tüm kelle olarak ya da ayrı ayrı yapraklar halinde işlenmek üzere mekanik
olarak hasat edilmeye uygundur.
• Kuvvetli yaprak orta damarı
sayesinde daha az pembeleşme
• İşlendikten sonra yapraklar uniform
olarak kalır ve daha fazla kesme
işlemi gerektirmez.
• Dış yaprakların az olması sebebi ile çok
daha yüksek verimlilikte işleme fırsatı verir.

Ticari çeşitlerimiz: Crunchita RZ

Ticari çeşitlerimiz: Auvona RZ

Tüketici ve Süpermarketler İçin Sunduğu Avantajlar

sıra, çiğ köftelerin içerisine rahat bir

Artan tüketici mutluluğu:

şekilde yerleştirilebileceği özel

• Çok daha yüksek kaliteli ürün tüketimi

yaprak yapısı, çiğ köfte ile

• Modifiye atmosfer ambalajına ihtiyaç duyulmaması

muhteşem uyum sağlayan

• Ambalaj açıldıktan sonra daha uzun raf ömrü

• Daha fazla tüketici ilgisi ve her seferinde artan tüketim alışkanlığı
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Üretici İçin Avantajları

aromatik lezzeti ile Crunchy Cos

*Deneme çeşitlerimiz: 45-161 RZ (Dayanas)
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Snack marul, özellikle modern mutfaklarda hazırlanan birbirinden
farklı soslar ile birlikte tüketime oldukça elverişli bir marul konseptidir.
Hazırladığınız lezzetli atıştırmalıklar ile içini doldurabileceğiniz küçük bir
kayığa benzeyen yapısı size mükemmel bir sunum imkanı tanıyacaktır.
Bu amaçla geliştirilen ilk marul konsepti olan snack marulumuzu sizlere
sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Konseptlerimiz

Tüketici için avantajları:

Hıyarda Yeni Teknoloji!

•
•
•
•
•

Blueleaf ile hıyarda yeni bir teknolojiye merhaba deyin! Çok daha fazla
klorofil içeren koyu renkli yaprakları sayesinde çok daha güçlü, sağlıklı
bir bitki ve dolayısı ile çok daha kaliteli meyveler blueleaf teknolojisi ile
artık mümkün!

Snack tüketimi amaçlı geliştirilen ilk marul konsepti
Kısır ve çiğköfte gibi geleneksel atıştırmalıklar için oldukça uygun
Sıcak soslar ile kullanıma elverişli
Kolay hazırlanır
Mükemmel lezzet ve gevrek yapı

Paketleme:
İkili pakette etkileyici sunum

Ev dışı tüketim için avantajları:
•
•
•
•
•
•

Taze ve çok cazip yapraklar
Mükemmel gevrek lezzet
Atıştırmalık olarak hazırlanması çok kolay
Çok az atık
Günümüz trendlerine hitap eder
Düşük kalorili

Perakendeciler için avantajları:
•
•
•
•
•

Bu konspette şu anda 1 adet çeşidimiz bulunmaktadır:
Chicarita RZ. Denemelerimizi Chicarita ile devam ettirmekte olup
portföyümüzü kısa zaman içerisinde genişletmeyi planlıyoruz.
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Yıl boyu kullanılabilirlik
İyi raf ömrü
Portföyünüze sıradışı bir ürün ekleme imkanı sunar
Müşterilerinize yeni bir çözüm sunar (Atıştırmalıklar ile kullanımı gibi)
Yeni renkleri de çok yakında geliyor

*Deneme çeşitlerimiz: Chicarita RZ

Blueleaf’i Farklı Kılan Nedir?
Normal dayanımlar hıyar bitkilerini hastalık ve zararlılara karşı korumakta
iken, blueleaf doğal koyu yapraklı yapısı ile bir dayanımdan daha öte,
bitkiye kuvvet ve güç vermekte, sağlıklı bir hasat için büyük avantaj
sağlamaktadır.
Blueleaf teknolojisi, fark yaratmak isteyen herkese açık.

Blueleaf Avantajları
• Daha yeşil bitki, daha aktif bitkidir. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı
blueleaf çok daha iyi tepki vererek daha iyi performans sağlar.
• Vejetatif ve generatif büyüme dengesini çok iyi oluşturarak bitki çok
daha uzun süre aktif kalır ve kaliteli meyveler vermeye devam eder.
• Topraktan alınan besin ve mineraller bitkinin tüm bölgelerine en etkili
şekilde dağıtılarak üretim ve meyve kalitesinin en kaliteli şekilde
olmasını sağlar.
• CYSDV gibi virüs saldırısı olsa bile yapraklar daha uzun süre yeşil kalır.
Fusarium, downy mildew gibi ataklarda yeşil yaprakların daha yavaş
etkilendiği bir gerçektir, blueleaf’in koyu yaprakları sayesinde bu
konsept ile çalışmak çok daha risksizdir.

Ticari çeşitlerimiz: Bellastar RZ F1, Captainstar RZ F1, Falconstar RZ F1
Julystar RZ F1
*Deneme çeşitlerimiz:22-239 RZ F1 (Princestar), 22-248 RZ F1, 22-249 RZ F1

Salatalık bu topraklarda yüz yıllardır tükettiğimiz ve hemen her sofrada,
sabah, öğle, akşam yerini alan çok önemli bir sebze olmuştur. Klasik
olarak tükettiğimiz salatalıklara ek olarak, artık çocukların da sağlıklı
atıştırmalıklara yönelmesi gerektiğini düşündüğümüz bu dönemde
MyCubies® isimli, atıştırmalık büyüklükte, oldukça lezzetli ve yüksek
besin değerli konseptimizi sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
Yaklaşık olarak 9-11 cm uzunluğunda ve 35-50 g ağırlığında olan MyCubies®
salatalıkları okulda, işyerinde, atıştırmalık olarak rahatlıkla kullanılabilecek şekildedir. Çocukların sağlıklı, ebeveynlerin ise kalorisiz ve lezzetli
beslenmesine olanak sağlayan bu lezzet ile mutlaka tanışmanızı öneririz.

Tüketici İçin Avantajları:

• Düşük kalorili, lezzetli ara öğünler
• Kolay olarak saklanabilir, taşınabilir ve
diğer besinler ile kombine edilebilir
• Günün her anında tüketilebilir
• Oldukça lezzetli ve kıtır kıtır

Atıştırmalık Salatalık Portföyü
Sağlıklı atıştırmalık konsepti, dünya genelinde büyük bir trend haline
gelirken, hızla Türkiye’de de yayılan bir tüketim alışkanlığı olmakta. Rijk
Zwaan olarak ürün portfoyümüzü, tüketicilerin merkezinde olduğu ve
tüm tedarik zincirinin ihtiyaçlarını da karşılayan şekilde geliştirmeye
çalışmaktayız. Salatalık tüketiminin Türk mutfağında olmazsa olmaz
bir yeri olduğunun farkındayız. Değişen pazar ile klasik salatalık
çeşitlerinin yerini yavaş yavaş almaya başlayan ve Çengelköy salatalık
lezzetini hatırlatan, atıştırmalık salatalık çeşitlerimiz, çocuktan yetişkine
tüm tüketicilere hitap etmektedir. Geniş ürün portföyümüzü sizler ile
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Portföyümüzde, açık yeşil renkli Quintion RZ F1 çeşidimiz ile yeşil ve
krem karışımı Twinfit RZ F1 çeşidimiz görünüş olarak oldukça ilgi çekici.
Lezzeti ve küçük ebatı ile günün her anında sağlıklı atıştırmalık olarak
sağlığınıza sağlık katmaktadır. Tüm bu farklı renklerdeki atıştırmalık
salatalıklarımızı karışık bir ambalajda sunarak, süpermarket reyonlarına
büyük bir zenginlik katmak ve tüketicilere sağlıklı karışık paket imkanı
sunmaktayız.
Ticari çeşitlerimiz: Cengel RZ F1, 22-411 RZ F1 (Afilli), Quinton RZ F1,
22-418 RZ F1 (Twinfit)
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Biliyor muydunuz?

Üretim/Tüketim Zincirinde Silky Pink®

En iyi köşeli domates

Yemek servisi: Her yemeğin ideal malzemesi

Bir çok batı ülkesinde domatesler kırmızı renktedir.

Üretim: Silky Pink® kokteyl ve Silky Pink® salkım seg-

İlk görüşte aşk - Cubelli’yi gördüğünüzde olan budur. Otantik

Karakteristik görünümü ile Cubelli bir çok yemeği leziz bir

Sarı ya da turuncu renkli istinasları saymaz isek.

mentindeki lider ticari çeşitlerden oldukça iyi bir şekilde

görünümüyle ve dış dokusuyla sizi cezbederek size sonsuz

Ancak Doğu Avrupa ve Asya’da ise domatesler pembedir. Bu

ayrılmaktadır. Silky Pink® kokteyl segment: Silky Pink® kokteyl güçlü

bölgelerde, pembe domatesler kırmızıya göre daha lezzetli ve ka-

bitkisi sayesinde oldukça güzel ve düzgün bir salkım yapısı oluştururken,

liteli olarak kabul görmektedir. Asya’daki restoranlar pembe do-

yüksek ve erkenci bir verimlilik de sağlar. Silky Pink® salkım ise kuvvetli,

Cubelli’nin lezzeti çok yönlü olduğu gibi karşı konulmazdır: aromalı,

başka hiçbir şey eklemeye gerek kalmıyor. Bu Cubelli domateslerini

matesleri en saf hali ile servis etmektedirler: sadece dilimlenmiş

jeneratif ve daha uzun bitki yapısı ile muhteşem meyve tutumu sağlar.

zengin ve olgundur. İster amatör ister profesyonel bir aşçı olun

benzersiz

Cubelli sizi büyüler. Eminiz aşık olacaksınız.

Bu domatesler her yemek için ideal malzemedir.

olarak ve tahta yemek çubukları ile. Hatta bu servis bir aper-

pişirme olanakları vaat ediyor!

şekle dönüştürme fırsatı sağlıyor. Dilimli domatesler
doldurulmuş, ızgarada, dilimlenmiş, bütün olarak birçok farklı yemek
tarifinde kullanılabilir. Cubelli domateslerin aromalı tadı sayesinde
kılıyor

ve

onları

standart

domateslerden

ayıyor.

atif olarak değil, bir tatlı tabağı olarak bile yapılabilmektedir.

Doğu ve batıyı sentezlemek
Rijk Zwaan olarak doğu ve batının en iyi sentezini yapmak adına,
lezzeti ve tadı oldukça iyi bilinen, kendine özgü aromalı domates

Çarpıcı ve orijinal
Silky Pink Kokteyl

Silky Pink Salkım

Cubelli’nin görünümü ve tadı onu özgün ve çarpıcı ambalaj
çözümleri için ideal kılar. Cubelli ürün yelpazenizi daha üst seviyeye

çeşitlerimizi Japon pembe domateslerinin karakteristiği ile birleştirerek

Perakende/Süpermarket

yükseltiyor ve mükemmel bir ambalaj konseptine uyuyor. Dahası,

sizlere Silky Pink® pembe domates konseptimizi sunmaktan mutluluk

Kırmızı rakiplerine göre Silky Pink® raflarda yerini almak için yeterli

“yemeye hazır”ı unutun ve bunun yerine “ısıtmaya hazır”ı düşünün!

duymaktayız. Silky Pink® domates ayırt edici rengini, şeffaf ve parlak

farklı karakteristiği sunabilmektedir:

Cubelli’yi bazı ekstra mazemeler ile birlikte paketleyin, ve doğrudan

kabuğundan görülebilen pembe ve sulu meyve etinden almaktadır.

• Tat panellerinde popularitesi ispatlanmış olan lezzet

fırına girmeye hazırdır. Cubelli, domates ürün yelpazenizin

Çok hafif ekşimsi tat ile doğal tatlılığın yumuşak bir aroma ile buluşması

• Çok yönlülük

standartını yükseltir.

sonucu ipeksi lezzet Silky Pink®’i damak tadınıza sunmaktayız.

Deneme ve giriş döneminde sunulan destekler:

Hayal gücünüzü serbest bırakın

• Numuneleme

Perakende: Raftaki üst sınıf ürünler

• Silky Pink® karton stand

Cubelli en iyi köşeli domates ürün yelpazesine sahip olması sunduğu

Silky Pink®’in lezzet dolu bir çok tarife ilham olmasına izin verin.

• Silky Pink® özel dizayn ambalajı

birçok avantajla gösterildi, içeren:

Kırmızı soğan ve Silky Pink® domateslerinden yapacağınız mor pembe

• Love My Salad tarif kartları

• Çekici ve farklı görünüm

salataları veya dilimlenmiş turp ve Silky Pink® ile hazırlayacağınız

• www.lovemysalad.com sitesine bağlantı

• Farklı tat

muhteşem salataları hayal edin ve yaratıcılığınızı lovemysalad.com

• Mağaza içi promosyon ve tat paneli çalışmaları

• Her tüketici için evde lezzetli bir yemek yaratma imkanı sunar

salata adresinde salataseverlere sunun.

• Barkod, QR Code

• Tadı aynı kalacak şekilde geliştirilmiş raf ömrü

Yiyecek Hizmeti
Silky Pink® domateslerinin kendine özgü karakteri şeker oranı, ekşiliği
ve sululuk oranının muhteşem dengesinden gelmektedir. Buna
ek olarak, domateslerin sert yapısı salata, aperatif ve ana yemek
tabaklarında kullanılabilecek özel bir çeşitlilik sunmaktadır.
Ticari çeşitlerimiz: Confetto RZ F1
Ticari çeşitlerimiz: Tatami RZ F1, Hibachi RZ F1
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*Deneme çeşitlerimiz: Papeletto RZ F1
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Internal Red Nedir?

eti rengi ile şimdi yapabilecekleriniz çok daha fazla! Örneğin, bu konsept,

Internal Red domates konsepti, koyu kırmızı iç rengi ile oldukça etkiyelici

sandviçlerinizi veya salatalarınızı oldukça zengin ve ilgi çekici bir hale ge-

Yeni bir yol!

Ticari Avantajları

ve ilgi çekici bir görünüşe sahip olmakla birlikte, oldukça sağlıklı ve

tirecektir. Ayrıca, önemli şefler ile yaptığımız çalışmalarda koyu kırmızı

Sandissima® küçük ve kişisel kullanım ebatlarında, muhteşem iç ve dış

Yüksek Karlılık:

lezzetli bir konsepttir. Internal Red konseptinin ıslah çalışmaları halen

rengin püre ve sos yapımında da oldukça fark yarattığı gözlemlenmiştir.

kaliteye sahip çeşitlerden oluşan yeni bir karpuz konseptidir.

• Nakliyeye uygun küçük ebatlar

Rijk Zwaan bünyesinde devam etmekle birlikte konseptimiz yakın

• Rekabetçi ve iyi piyasa değeri

bir zaman içerisinde geniş bir ürün yelpazesine sahip olacaktır.

Pazarlama Fırsatları

Internal Red ile tüm domates imajının değişeceğinden eminiz.

Standard domateslere göre ayırt edici görünüşü ile Internal Red kalite-nin

Değişen tüketici alışkanlıklarına uygundur!
Müşteriniz İçin Katma Değerli Ürünler:

ödüllerini beraberinde getirmektedir. Markalaştırma çalışmalarımız ile

Kendine özgü avantajları

• Mükemmel ve stabil kalite

Tüketiciler de Katılıyor

premium ürün olarak rahatlıkla pazarlanabilir ve süpermarketler kategori

Özel aroma: Tatlı ve gevrek yapısı ile muhteşem lezzet!

• Tüketime hazır ürün yapısı

Internal Red konseptinin kendine özgü karakteri Rijk Zwaan’ın tüketiciler

profillerini bir üst seviyeye çıkarabilirler. Internal Red domatesleri çok

Kullanıma hazır: Kişisel kullanım ebatı!

• Değişen tüketici alışkanlıklarına uygun

ile yapmış olduğu tüketici araştırması ile de ortaya çıkmış ve ankete

kolaylıkla tanınabilir ve ayırt edilebilir. Rijk Zwaan’ın broşür, leaflet,

Çift amaçlı: Hem özel bir karpuz ve hem tozlayıcı!

katılan tüketicilerin %60’ından fazlası koyu kırmızı renkli iç yapısı ile

üretim manueli, gibi tüm bilgilendirici materyallerinde Internal Red

Düşük çekirdek etkisi: Mikro çekirdek yapısı!

Internal Red’in diğer domateslerden açık bir şekilde ayrıldığını

logosu ile kolaylıkla bu konsepte ait ürünlere ulaşabilirsiniz.

belirtmişlerdir. Hatta, koyu kırmızı rengin süpermarket raflarında tercih
sebebi olacağını eklemişlerdir. Tüketici araştırması esnasında

İlk Çeşitler

edindiğimiz en önemli yorumlardan birisi ise; Internal Red’in bir

Rijk Zwaan ıslahçıları Internal Red’de geniş bir ürün yelpazesi

domates nasıl olmalı sorusuna cevap, görünüşündedir.

oluşturmak için çalışmaktalar, bu çalışmalar lezzetin ve görünüşün
yanı sıra yüksek verim ve iyi üretim karakteristiği gibi üretim taraflı

Internal Red ayırt edici özelliği ile tüm tedarik zinciri ve süpermar-

çalışmaları da kapsamaktadır. Rijk Zwaan’ın Kwintsheul’da bulunan

ketlerde de büyük avantajlar sağlamaktadır. İyi lezzeti olan domatesler

domates deneme merkezinde çalışmalarımız devam etmektedir.

hali hazırda market reyonlarında yerini alabilirken görünüş itibari

Üretici Avantajları
Düşük Üretim Maliyetleri:
• Yüksek verimli, uniform üretim
• Çekirdeksiz karpuza alternatif
• Tozlayıcı gerektirmez
Sandissima® Çeşitleri Tozlayıcı Olarak Kullanılabilir:
• Çekirdeksiz karpuz üretimine yardımcı
• Farklı kabuk rengi

ile kendilerini gösterememekte ve ayrışamamaktadır. Internal Red
konsepti tüketicilerin kolay bir şekilde kaliteli ve lezzetli domatesi
rengi itibari ile ayırt edilebilir hale getirmektedir.

Domatesin Genel İmajı

Perakende/Süpermarket Avantajları
İlgi Çekici Dış Yapısı:

Söylemeye bile gerek yok, Rijk Zwaan’da lezzet en önemli önceliktir ve

• Küçük ebatlar

bu öncelik Internal Red konseptinde de ön plandadır. Lezzetin yanı sıra,

• Çizgili ve siyah renk alternatifleri

bir domatesin rengi lezzet algısına büyük katkıda bulunmaktadır ve koyu

• Raflarda muhteşem sunum

kırmızı meyve eti rengi ile Internal Red bu algıya ve deneyime yaptığı
katkı ile domatesin genel imajını ve standardını yukarıya çekmektedir.

Tüketiciler için uygun fiyat.
Hazır ve dilimlenmiş ürünlere alternatif.

Kullanım Amaçları
Domates halihazırda çok kullanışlı bir üründür, ancak koyu kırmızı meyve
8

Ticari çeşitlerimiz: Tigrinho RZ F1, Conguita RZ F1 (62-107)
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Konseptlerimiz

Yeni Jenerasyon Kantalop Kavun
Caribbean® Konsepti
• Caribbean® yeni jenerasyona turuncu etli kavun konseptinin ismidir.
• Caribbean® konsepti bir çok farklı çeşitten oluşmaktadır ve farklı üretim
bölgeleri ile birlikte sene boyunca Caribbean® konsepti kavunların
tedariği mümkündür.
• Caribbean® çeşitleri oldukça yüksek brix oranına, muhteşem bir dış
görünüşe ve oldukça uzun raf ömrüne sahiptir.
• Caribbean Gold RZ F1, Caribbean King RZ F1, Caribbean Queen RZ F1,
Caribbean Dream RZ F1 gibi bir çok farklı çeşit, farklı büyüklük ve
ebatları ile konseptin birer parçalarıdır.

Konseptlerimiz

Ferahlatıcı, tatlı kavun!

Kavunda Yepyeni Bir Lezzet

Meyve Salatalarınızı Keyifle Hazırlayın

melissimo mükemmel lezzet ve tüketime hazır kişisel ebatları ile yeni bir
Piel De Sapo kavun konseptidir. Ricura RZ’yi ise melissimo konseptinin
ilk çeşidi olarak beğenize sunmaktayız.

Yellissimo Rijk Zwaan’ın katma değerli ürünlerini sarı kavun (yellow

Daha diri meyve eti ve suyunu daha az salan özelliği ile Yellissimo

honeydew) tipinde markalaştırdığı bir konsepttir. Yellissimo konseptine

konseptinde bulunan kavunlarımızdan meyve salataları hazırlamanız

dahil olan sarı kavun çeşitlerimiz, yüksek lezzet oranı ve aromasıyla

oldukça kolay. Daha renkli ve zengin bir salata oluşturmayı arzu

diğerlerinden öne çıkar. Günümüz tüketim alışkanlıklarını oldukça

ederseniz, Caribbean konseptimizde bulunan turuncu renkli

iyi analiz ederek ve bölgesel farklılıkları da belirleyerek pazarın ve

kavunumuzu da tarifinize dahil edebilirsiniz. Böylece özellikle

tüketicilerin ihtiyaçlarına en iyi cevabı verebilecek çeşitleri geliştirmeye

çocuklarınıza daha sağlıklı beslenmenin lezzetli, sağlıklı ve

çalışıyoruz. Sarı kavun kimi ülkelerde kültürün bir parçasıyken,

ilgi çekici olabileceğini gösterebilirsiniz.

Melissimo küçük ebatlarına rağmen içerisinde büyük lezzet barındırır:
•
•
•
•
•

Mükemmel lezzet ve yüksek şeker oranı
Kişisel tüketim ebatlarında (1.5 - 2.2 kg)
Dikine uzanan çıtır yapısı ile oval meyve şekli
Zeytin yeşili ve kahverengi tonları ile tipik Piel De Sapo meyve kabuğu rengi
Daha küçük ebatlara olan ilginin ve talebin artması ile yapılan özel ıslah
çalışması
• Farklı üretim bölgelerine uyum sağlayabilen çeşit yapısı

Türkiye gibi ülkelerde ise yeni yeni tüketicilerin ilgisini çekmektedir.
Klasik Türk tipi kavun olan Kırkağaç’a göre daha sert meyve eti

Ticari çeşitlerimiz: Gladial RZ F1 (34-140), Natal RZ F1, Ducral RZ F1

olan ve her ısırışta ayrı bir tat deneyimi yaşatan sarı kavun, aromasının

*Deneme çeşitlerimiz: Tikal RZ F1

zenginliği ile de büyük beğeni toplamaktadır.

Tüketici Avantajları

Fresh-cut Sektörü İçin Avantajları
• Parlak turuncu meyve eti rengine sahiptir
• Sert meyve eti yapısı, suyunu kolay bırakmayan ve sızdırmayan özelliği
ve muhteşem lezzeti ile meyve salataları için idealdir
• Kabuk yapısı oldukça incedir (Yüksek verimlilik)
• Çekirdek kavitesi oldukça küçüktür (Yüksek verimlilik)
• Kabuğu göreceli olarak daha yumuşaktır
• % 5-10 daha fazla meyve etine sahiptir

Perakende/Süpermarketler İçin Avantajları
• Yüksek brix oranı (diğer kantalop çeşitlerine göre ortalama 2 puan
daha yüksektir)
• Muhteşem meyve kalitesi
• Uniform ve homojen meyve yapısı
• Uzun raf ömrü
• Mükemmel dış yapısı ile raflarda harika görsel sunum
Ticari çeşitlerimiz: Caribbean King RZ F1
*Deneme çeşitlerimiz: Caribbean Sunsweet RZ F1
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• Mükemmel lezzet ve aroma
• Sezon boyunca uniform meyve büyüklüğü ve dış görünüş
• Diğerlerinden kolayca ayrışan karakteristik özellikleri

Perakende/Süpermarket Avantajları
• Kalite özellikleri ile güvenilir bir konsept ve marka
• Tedarik zincirinde kolaylıkla tanınabilen kendine özgü meyve yapısı
• Tüketici memnuniyetini maksimum seviyede tutacak ürün kalitesi

Ticari Avantajları
• Müşterilerin beklentilerine en iyi
şekilde cevap verir
• Daha sağlıklı tedarik
• Uzun raf ömrü

Üretici Avantajları
• Hastalıklara karşı yüksek dayanımlı
• Üretim teknik desteği
• Uzun hasat dönemi
Ticari çeşitlerimiz: Mabel RZ F1, Ricura RZ F1
11

Konseptlerimiz

Lezzet Dolu Biber

boyunca isminden oldukça söz ettirmeyi garantilemiştir. Palermo RZ’nin

Palermo Originals® Dulce Italiano tipi uzun biberlerden oluşan Premium

başarısı ile diğer renk alternatifleri üzerine de çalışmalarımız yoğunlaşmış,

bir biber markasıdır. Tatlı lezzeti ve yüksek aromatik yapısı ile Palermo

sarı ve turuncu renkli çeşitlerimiz de yakında Palermo Originals®

Originals® kesinlikle en iyi damak tadı keyfi yaşatacak biber konseptidir.

ailesine katılmış olacaktır.

Tüm tariflere uygun olmakla birlikte, ızgarada pişirildiğinde veya taze
olarak salatalarda kullanıldığında dayanılmaz bir lezzet sunmaktadır.

Palermo Originals® Markası
Palermo Originals® markası tatlı ve uzun ambalajlı biber segmentindeki kaliteyi güvence altına almak adına yaratılmıştır ve
ambalajın altındaki meyve kalitesinin bir göstergesi olarak marka
ismi kullanılmaktadır. Bu sebepten dolayı Palermo Originals® logosunun ambalajlarda kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu yeni ürün
deneyimini görsel olarak daha da etkiyici şekilde sunabilmek için
geliştirdiğimiz 2’li biber ambalajı ise, Palermo Originals® markasının
tamamlayıcı bir parçası olarak sunulmaktadır.

Bu tarifsiz lezzeti kendiniz tecrübe edin!

Gerçek Kalite ve Lezzet Deneyimi
Palermo Originals® konseptinin başlangıç noktası olan Palermo RZ çeşidi,
kendine özgü yüksek brix oranı, aromatik yapısı, yüksek verimliliği ve
uzun raf ömrü gibi ayırt edici özellikleri ile kendine iyi bir yer edindikten
sonra, konseptin mimarı olmayı başarmış ve tüm üretim-tüketim zinciri
“En Lezzetli Biber” Ödülü
Palermo RZ 2012 yılında Hollanda’nın en lezzetli biberi ödülü almıştır.
Bu yarışmada jüri bir şef, bir mutfak ve yemek üzerine yazılar üzerine
yoğunlaşan gazeteci ile bir sebze şefinden oluşmuştur. Ana jüri Palermo
RZ’yi “Bu kırmızı uzun biber sadece tatlı olmakla kalmayıp, altında
keşfedilmeyi bekleyen daha bir çok gizli aromayı saklamaktadır. Kesinlikle
bu lezzetin daha fazlasını istiyoruz!” sözleri ile ifade etmiştir.
Daha fazla bilgi için: www.sweetpalermo.com

Ticari çeşitlerimiz: Palermo RZ F1, Palermo Yeliber RZ F1
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İçindekiler:
-- 1 baş Mini Yedikule marul
-- 150g bulgur
-- 90ml kaynar su
-- 3 adet küçük salatalık, 3 adet plum domates
-- Biraz maydanoz, taze nane ve dereotu
-- 4 adet taze soğan, ince doğranmış
-- Nar taneleri (opsiyonel)
-- 1 adet limonun suyu, 1 diş sarımsak
-- 6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
-- Deniz tuzu ve taze dövülmüş kara biber
Hazırlanışı:
1. Bulguru bir kaseye koyun, kaynar suyu
üzerine ekleyin, karıştırın ve hafif yumuşayana
kadar 15-20 dakika dinlenmeye bırakın.
2. Salatalık ve domatesleri (çekirdeklerini
atarak) küçük küpler halinde doğrayın.
Limon suyunu, zeytin yağı ve ezilmiş sarımsağı
karıştırarak sosunu hazırlayın.
3. Domates, salatalık, sos ve bütün taze
bitkileri bulgura katın ve iyice karıştırın.
Deniz tuzu ve taze dövülmüş kara biberle
terbiye edin..

Rijk Zwaan Ürün Hatları

Rijk Zwaan, her yıl geliştirilmiş özelliklere sahip, geniş bir yelpazede ürün çeşitliliğini siz değerli tüketicilerine sunmaktadır.
Bu çeşitlilik kalite, tat, verimlilik, zararlılara ve hastalıklara karşı
dayanımı da içerecek şekilde en yüksek gereksinimi karşılayacak
niteliktedir. Hedefimiz ürün paletimizi her açıdan sürekli olarak
geliştirmek ve çeşitlendirmektir.
Spesifik hedef grupların taleplerine cevap vermek ve çeşitlilik içer-

Kullanıma Hazır Ürünler

Marulda pazar lideri olan Rijk Zwaan, convenience pazarının
merkezinde ve processing endüstrisi ile yakın temas halinde
bulunmaktadır. İş sahamızda faaliyet gösteren her kesim ile
yakın dayanışma içerisinde olmakta, onların problemlerini kendi
problemimiz olarak görerek çözüm stratejileri geliştirmekte
ve yeni ürünler yaratmaktayız.

isinde uyumu tesis etmek adına Rijk Zwaan ürün çeşitliliğini, sıra
dışı özellikler ile kombine eden 5 farklı ürün hattına ayırmaktadır.
Bu çeşitlilikler ürün karakteristikleri ile uyumlu olan aşağıdaki
semboller ile tanımlanmıştır.
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Öte yandan, özel ıslah programlarımızı

elde etmesine olanak sağlamaktadır.

geliştirmekteki başlıca amacımız, uzun

bağlantı olan convenience gıda uzmanları
ile irtibatımızı sürdürmekteyiz. Hazır gıda

raf ömrü, mükemmel renk ve lezzete

Birlikte Çalışma

ulaşmaktır.

Doğru çeşit seçimi, birlikte çalışmayı ger-

uzmanları ile birlikte çalışmaktayız.

ektirmektedir. Başarılı bir son tüketim

Belirli Özellikleri

Başarılı Sonuçlar

ürününe sahip olmak için, çeşide ilişkin

Convenience gıda türünde, tek bir bıçak

Bu endüstri için, çekici renk ve mükem-

temel özelliklerin önemli olması ka-

darbesi ile pek çok yaprağa ayrılabilen

mel lezzet tek başına yetmemektedir.

dar,

koşulları

başarılı bir ürün ve bir marul tipi olarak

Birçok belirli talep arasında, paketleme

da temel bir rol oynamaktadır. Ayrıca

Salanova®’yı gösterebiliriz. Bir diğer ürün

esnasında düşük zayiat, iyi bir sunum ve

ürünün, yıkanılabilirlik, işlenebilirlik ve

ise, geliştirilmiş raf ömrü ile Kantolop Ka-

raf ömrü fazlasıyla önem arz etmektedir.

depolanabilirlik özellikleri de olmazsa

vun türündeki Caribbean’dır. İnce, pürüzsüz

Üreticilerin, yüksek verim ve daha az işgücü

olmazlar

almaktadır.

yüzeyi ve küçük çekirdekleri bu ürünü

ihtiyacı yönündeki beklentileri de aynı

İşte tam bu noktada, iş ortaklarımız ile

işleme endüstrisi için de çok cazip hale ge-

şekilde karşılık bulmaktadır.

gerçekleştirdiğimiz bilgi alışverişimiz ön

tirmektedir. Genel eğilim, marulun mekanik

plandadır; bu bir çeşitten kanaatimizce en

olarak hasat edilmesidir. Günümüzde fab-

Rijk Zwaan’ın çeşit sebze yelpazesi, işleme

iyi sonucu almanın da yegâne yoludur. Tüm

rikada yapılan kesme işlemi artık demode

sanayiinde faaliyet gösteren firmalar ve yanı

dünya pazarlarından gelebilecek istekleri

olmuştur. Tatlı ve çıtır çeşitlerimiz bu amaç

sıra üreticilerin en yüksek düzeyde kârlılık

öngörebilme noktasında, uluslararası bir

için ideal gözükmektedir.

gübreleme

ve

arasında

sulama

yerini
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Organik

Endüstri

1992 yılından bu yana organik tohum gereksinimlerinin tamamını
karşılamak adına, tüm Avrupalı belgelendirme kurumlarınca
tanınan geniş bir yelpazede organik üretilen sebze tohumları sunabilmek amacıyla, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaktayız.
Hâlihazırda ürün çeşitliliğimizi genişletme yönünde çalışmalarımızı
dur durak bilmeksizin sürdürmekteyiz.

Sebzeler hasat edildikten kısa bir süre sonra, muntazam şekilde
muhafaza edilerek , doğanın zenginliği çok iyi bir şekilde korunabilmektedir. Dondurulmuş, kutulanmış veya kurutulmuş sebzeler,
çeşitli, hazırlanması kolay ve sağlıklı bir öğüne makul bir fiyatla
erişimi mümkün hale getirmektedir. Rijk Zwaan, işte tam da bu
sebepten bu endüstriyi, doğru çeşitlerle desteklemektedir.

Özel İhtimam

organik yetiştiricilere yönelik olarak, en yeni

oluşmaktadır. Rijk Zwaan bu hususta, bu

Rijk Zwaan’da bizler organik tarımın özel bir

gelişmeler ışığında zararlılara ve hastalıklara

geniş ürün yelpazesini daha da genişletme

önem gösterilmeye değer bir konu olduğunu

karşı dirençli, sağlam, leziz ve uzun raf ömür-

doğrultusunda ciddi bir çalışma programı

düşünmekteyiz.

lü seçenekler sunmaktadır. Bu bizi, organik

yürütmektedir.

çeşitliliğimizin en uygun üretim kanalı ile

Sebze endüstrisi %100 açık tarla ürün-

İş Ortaklarımız ve Beraber
Çalışma Sistemimiz

leri

Endüstriyel sebzeler, perakende pazarları,

• Brokoli

• Kereviz

önemli özellikleri, hastalıklara dayanımı

gıda hizmet ve endüstrisi için önemli bir

• Lahana

• Ispanak

kullanmaktadır.

Çeşitlerimizin

en

• Patlıcan

• Havuç

• Alabaş

• Pancar

• Karnabahar • Pırasa
• Biber

güçlü, farklı tarla koşullarına kolay uyum

kalemdir. Güçlü gıda tedarikçileri ile yakın

Unutulmamalıdır ki organik üretim, iyi

meydana geldiği yönünde ve ürüne katkı

Rijk Zwaan, aşağıda adı geçmekte olan ürün

sağlayabilen yüksek kalitede ürünlerden

temas halinde olarak, ıslah programlarımızı

Rijk Zwaan olarak amacımız, ürün yel-

dayanımlılık gerektirirken, diğer tüketici

sağlayacağı hususunda ikna etmektedir.

gruplarında, kimyasal süreçten arındırılmış

oluşmasıdır.

doğru seçenekler üzerinde yürütmeye özen

pazemizi her hâlükârda daha çok seb-

gösteriyoruz. Ayrıca Rijk Zwaan olarak,

ze çeşidi ile zenginleştirmektir. Dahası,

Yüksek verimli bir ürün, şiddetli hava

özellikle de organik üretime özel bir önem

kullanım imkânlarımızı da her daim

vermekteyiz.

arttırmak arzusundayız. İş ortaklarımız ile

geniş bir tohum çeşitliliği sunmaktadır:

tercihleri ile beraber değerlendirildiğinde
belirli bir çeşitliliği şart koşmaktadır. Bu

Rijk Zwaan olarak, uluslararası mevzuata

sebeple tohum ıslahçılarımız, programlarında

harfiyen tabi olduğumuzu ve –ihtiyaç

• Havuç

• Lahana

• Karnabahar

şartlarına karşı dirençli, uzun bir hasat

bu alıcı kitlesinin özel isteklerini dikkate

duyulduğunda– yetiştirme programlarımızı

• Kereviz

• Hıyar

• Patlıcan

periyoduna sahip, farklı tarla koşullarına

alan bir yol izlemektedirler. Sadece or-

da yeni yönetmeliğe uyumlu bir hale ge-

• Endivyen

• Alabaş

• Pırasa

uyum sağlayabilen ve ayrıca hasat sonrası

ganik ürün üretimine tahsis edilmiş, demo

tirmekte olduğumuzu beyan etmekteyiz.

• Marul

• Kavun

• Biber

Büyüyen Çeşitliliğimiz

da uzun raf ömrü imkanı sağlayan üründür.

Mevcut endüstriyel çeşitlerimiz aşağıda adı

• Anaç

• Ispanak

• Domates

Bunlara ilaveten, ürünün mekanik hasada

geçen ürünlerden oluşmaktadır:

tarlalarımız ve seralarımız bulunmaktadır.

Güvenilir Tohum
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Belirli Özellikler

Geniş Yelpazemiz
Rijk Zwaan olarak, çok farlı yetiştirme

nin iyi olması da gün geçtikçe daha önemli

En ince ayrıntısına kadar test edilen yüksek

çeşitliliğimiz marul, domates, hıyar, ka-

koşullarına uyumlu çeşitler sunabilmek-

hale gelmektedir.

kaliteli sebze tohumlarımız, profesyonel

vun, hindiba ve biber tohumlarından

teyiz.

metod

ile

ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan ürünü
aramaktayız.

uygun hale getirilmesi ve ürünün iç kalitesitohum

Organik

birlikte işleme sonrasında, tüketicilerin

üretilen
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Heyecan Verici Tatlar

Heyecan Verici Atıştırmalıklar

Rijk Zwaan, sıra dışı tatların daha fazla ilgiyi hak ettiği kanaatindedir.
Rijk Zwaan, kapsamlı duyusal ve tüketici araştırmalarına dayanarak,
kendine özgü bir lezzet deneyimini garanti edecek bir dizi çeşidi
sizler için seçti.

Sebze atıştırmalıkları, dünya genelinde sebze tüketimini arttırmak
için en mükemmel yol olarak gözüküyor. Rijk Zwaan, işte tam da
bu sebeple, çağımız tüketicilerinin isteklerine tam anlamıyla yanıt
verecek bir dizi çeşit seçmiştir; muhteşem bir lezzete sahip tüketime hazır ve küçük boyutlu tüketim sebzeleri.

Kendine Özgülük

Sağlıklı bir ara öğünden de fazlası

Çocuklar için ideal

Haydi bir şeyler atıştıralım

Her geçen gün artan bir oranda tüketici,

Rijk Zwaan yelpazesinde özel bir konuma

Başarılı bir çeşit olmadan, başarılı bir ürünü

sağlıklı bir ‘ara öğün’ olarak atıştırmalık

sahip, senelerdir gerçek manada yenilikçi

elde etmeniz mümkün olamayacağından,

zesine daha da fazla çeşitlilik eklenecektir.

sebzelerin

kendisine has çeşitleri ile özellikle göze

En nihayetinde, heyecan uyandıran tat-

Çıta yüksekte tutulmaya devam edilirken,

bulundurmaktadır.

çarpmaktadır. Örneğin; şaşırtıcı tatlı-ekşi

lar yetiştiricilere aynı zamanda yeni

yalnızca, gerçekten sıra dışı bir lezzete sahip

dengesine sahip bir domates ya da yağı

pazarlara

olan, çeşitlilik vasfı ile heyecan uyandıran

daha az emen bir patlıcan, kızartma için

tanımaktadır.

ürün

almıştır. Ayrıca bu özel ürünler, özellikle

da çalışmalarına start vermiştir. Takip eden

Rijk Zwaan’ın ıslah felsefesinde lezzet,

de gıda servis şirketlerine ve daha yük-

aylar içerisinde ürün hattı daha fazla ül-

her daim en büyük öneme sahip olur-

sek perakende segmentindeki şirketlere

kede piyasaya sürülecek ve ürün yelpa-

ken, Heyecan

yelpazesi

daha fazla katma değer sunmaktadır.

Verici

Tatlar

göz

önünde

bir atıştırmalık ürünü olarak yerini alan

güvenilirlik ve doğal ürün üretimi, her za-

trende

karşılık

ürün; mini salatalıktır. Bu çıtır atıştırmalık

man çok önemli birer ön şart olarak kalma-

olarak Rijk Zwaan, anında tüketime hazır

salatalık, çocuklar için ideal bir ödül

ya devam edeceklerdir. Her bir yetiştirme

baldan tatlı erik domatesleri, küçük ele

niteliğindedir. Ayrıca geniş bir yelpazede

bölgesi ve her bir pazar kendine özgü bir

tatlar, hak ettikleri yerlerini alacaklardır. Her

sığan boyutta çıtır çıtır kokteyl salatalıkları

çeri (erik) domates ile beraber kereviz,

yaklaşımı benimser ; Rijk Zwaan’da çalışan

biçilmiş kaftandır. Ürün yelpazemizden bir

hattının dikkat çeken kısmı, çok özel ve

durumda, güvenilirlik ve üretim önemli bir

gibi ideal atıştırmalıklardan oluşan

ve

turp, bebek pancar ve havuç da sunan Rijk

uzmanlarımız, tam da bu noktada, bireysel

dizi eşsiz çeşidi bu şekilde seçmekteyiz.

heyecan uyandıran tatlar kataloğudur.

önkoşul olarak kalmaya devam edecektir.

her daim büyüyen, kendisine özgü nitelik-

Zwaan, sağlıklı ve çeşitli bir atıştırmalık

ve konuya özel tavsiyeler sunmaktadır. Biz-

teki geniş bir ürün yelpazesini tüketicilerin

paketi için mükemmel içeriği de piyasa ile

zat yerinde gözlem yapmanız ve atıştırmalık

Ayrı Platform

hizmet
Bu

götürme
fark

imkânını

yaratan

Uluslararası Açılım

faydalarını
Bu

damaklarına ulaştırmaktadır. Bu türden

buluşturmaktadır. Özellikle farklı yetiştirme

ürünlerimizi test etmeniz için sizleri demo

Heyecan Verici Tatlar kategorisinde bulu-

Heyecan Verici Tatlar ürün hattı, aynı anda

bir çeşitliliği geliştirirken, ıslahçılarımız

bölgeleri için farklı çeşitler geliştirerek,

tarlalarımıza

nan özel çeşitlerimiz, hak ettiği yerlerini

Hollanda, İspanya, İtalya, Çin ve Almanya’da

tüm ana özellikleri enine boyuna dikkate

tüketicilerin tüm yıl boyunca yüksek ka-

yaşadığımız mutluluğu sizlerle paylaşmak

almaktadır: yıl boyunca sürekli lezzet,

litede

isteriz. Bu durumda, sadece gördüğünüze

uzun raf ömrü ve tabii ki de çekici bir dış

sağlamaktayız.

görünüm.

atıştırmalık

ürünlere

ulaşımını

davet

etmekten

dolayı

inanmak yerine, deneyimleyerek farkına
varmanızı arzu etmekteyiz. O halde, buyurun ziyaretimize gelin ve biraz atıştıralım!
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Heyecan Verici İçerikler

Heyecan Verici Gelenekler

Sebzeleri bu kadar eşsiz kılan şey tat ve renklerden oluşan mükemmel çeşitliliktir. Bazı çeşitlerimiz ise ekstra-özel ayırt edici özelliklere sahip. Bu çeşitleri vitamin, karotenoid ve kuru-madde içeriği gibi özellikler üzerinde
yapmış olduğumuz kapsamlı biyokimyasal araştırmalarla tespit ediyoruz.
Bulgularımızı sizlerle Heyecan Verici İçerikler ürün gamıyla paylaşmak ve
maksimum pazar etkinliğini elde edebilmek için bu verileri nasıl kullanabileceğimiz konusunda sizlerle fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz.

Eşsizliği yeniden keşfetmek:
Küreselleşme, gıda ve beslenme dahil olmak üzere hayatımızın her
yönünü etkiliyor. Standardizasyon kavramı o kadar yaygınlaştı ki
bazı ürünler artık “Premium” olarak sınıflandırılmaya başladı ve
üretildikleri yerlerdeki yerel tüketicilerin bile erişemeyeceği
ürünler haline geldi.

Karotenoid İçeriği

na gelir. Rijk Zwaan sadece bu kuru madde

açısından en yüksek puanı aldığını keşfetti.

Eşsizliği, aroması, dokusu ve tadı ile karak-

lıklı hem de leziz sebzelerin temellerini atarak

mesinin yanı sıra daha güçlü bir aromaya

Havuç çok farklı şekilde kullanılabilir: taze, kuru-

içeriğini ölçmekle kalmaz aynı zamanda kurut-

Artık her bir tipin ve çeşidin seviyelerini

terize olan taze ürünler, satış noktalarından

sebze tüketimini canlandırmak istiyoruz.

ve daha yüksek C vitamini içeriğine sahiptir.

tulmuş, dondurulmuş, suyu çıkarılmış ve hızlı tü-

madan sonraki kaliteyi de test etmekte ve be-

ölçerek bir adım daha atmış olduk. Bizler

kaybolurken hayatlarımızdan da çıkıyor çünkü

ketime uygun bir ürün olarak kullanılabilir. Rijk

yaz renk ile güçlü aromaya odaklanmaktadır.

elimizdeki verileri sizlerle paylaşarak pazar

artık boyut, raf ömrü, sezon, vb. gibi şartları

Çift Renkli Hıyar

Mor Yer Lahanası

fırsatlarını

karşılamıyorlar. Rijk Zwaan bu tarz eşsiz

Bu hafif dikenli, çift renkli hıyar Asya

Almanya’ya has bu sebzenin mor versi-

ürünlere gerektiği değerin ve önemin veril-

mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri-

yonu, çarpıcı rengi ve taze tadı ile hala
popülerliğini koruyor.

Zwaan, sektördeki güçlü aktörlerden birisidir ve

keşfetmek

istiyoruz.

bu segmentte spesifik özelliklerle birlikte çe-

Likopen İçeriği

şitlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışmak-

İçi dışı lezzet ve sağlıkla dolu domates, dünya-

Betanin İçeriği

mesini istiyor. İşte bu nedenle günümüzün

sidir. Kendine has görüntüsü ve dolgunlu-

tadır. Beta karoten, havuçlara yoğun turuncu

daki en popüler sebzelerden bir tanesidir. C

Pancarın hoş ve kendine has tadının yanı sıra

üretim ve dağıtım sistemlerinin gerektirdiği

ğuyla birçok yemeğe değer katmaktadır.

rengi vermektedir - hem içten hem de dışarıdan.

vitamininin yanı sıra domatese kırmızı rengini

sanayide kullanımı açısından da ilginç bir uygu-

garantilere sahip olan, geleneksel ve otan-

veren antioksidan, likopen açısından da ol-

lama alanı olduğunu biliyor muydunuz? Pan-

tik ürünlerin ruhunu bir araya getirmeyi

Dana Kalbi Domates

Geçmişten bugüne Akdeniz/Latin mutfa-

dukça zengindir. Likopenin olumlu yönlerinin

carın içerisindeki betanin, kırmızı gıda boyası

başaran, bu çeşitler kataloğunu hazırladık.

Bu kalp şeklindeki domatesler, neredeyse

ğında kullanılan bu koyu sırık fasulyeleri,

Sebzelerin kurutulması sanayi kullanımı içeri-

yanı sıra, Rijk Zwaan bütün domates çeşitle-

olarak kullanılabiliyor; örneğin sosların, re-

çekirdeksiz ve leziz bir meyveye sahiptir. Bu

daha yüksek klorofil ve briks seviyesine sa-

sinde yaygın şekilde başvurulan bir yöntemdir.

rinin içeriğini ölçmekte ve bazen olağandışı

çellerin ve jölelerin rengini ve tadını arttırmak

Eşsizliği kutlamanın zamanı bir kez daha

Fransız çeşidi, içeriden olgunlaşmaya başlar

hiptir ve ekstra lezzetlidir.

Bu şekilde kurutulan nihai ürünler, çorba ve sos

sonuçlar elde etmektedir.

ya da mürekkep yapımında kullanmak gibi

geldi!

ve yüksek gastronomik değere sahiptir.

lit özelliklerinden bir tanesi de yüksek kuru

Folik Asit İçeriği

Sağlıklı bir geleceği paylaşıyoruz

Yeşil Karnabahar

Orijinalliğin Değerini Yeniden
Keşfetmek

madde içeriğidir çünkü bu içerik daha yüksek

Marulda pazar lideri olan Rijk Zwaan, Salanova

İş ortaklarımızla birlikte dünyanın gıda

Bu uzun ömürlü beyaz karnabahar üzerine

Geleneksel ve otantik ürünlerin ruhunu

verim ve böylece daha düşük maliyet anlamı-

gibi açık tiplerin çok sayıda besleyici içerik

kaynaklarına katkıda bulunmak ve hem sağ-

geliştirilen yeşil çeşit oldukça çekici görün-

yakalayan özenle seçilmiş sebze çeşitleri.

Kuru-madde İçeriği

karışımları için kullanılmaktadır. Bu sürecin ki-
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beraber

birçok alanda betaninden faydalanılabiliyor.

Koyu Sırık Fasulye

Lovemysalad.com, Rijk Zwaan tarafından oluşturulmuş interaktif bir
internet platformudur. Amacımız insanların salata ve sebzeler ile ilgili
tutkularını paylaşmak. Bizim önerdiğimiz bilgiler ve özellikle sizin
favorileriniz olan salata ve sebzelerden oluşan farklı tariflerle salata
severler için oluşturulmuş bu platforma sizde katılın.
Twitter, Facebook ve Google+ gibi popüler sosyal medya araçları ile
salata ağımıza kolaylıkla üye olup, sebzeler hakkında kişisel veya
profesyonel tecrübelerinizi ve tutkularınızı bizimle paylaşın.
Sonuç olarak bizler, dünyadaki sebze tüketimini teşvik etmek ve dikkatlerinizi sağlık, sürdürülebilirlik ve global gıda teminine çekmek istiyoruz.
Salata ağımıza katılın...

www.lovemysalad.com

lovemysalad

lovemysalad

lovemysalad

Yasal Uyarı
Rijk Zwaan’ın tanımları, çizimleri, yetiştirme tavsiyeleri ve son kullanma tarihi, ekme, biçme ve hasat tarihleri gibi bilgiler dahil
olmak üzere, hangi şekilde olursa olsun, diğer bütün bilgiler mümkün olduğu ölçüde deneme ve uygulamalardaki deneyimlere
dayanmaktadır. Ancak Rijk Zwaan, hiçbir durumda bu tarz tanım, çizim, yetiştirme tavsiyeleri ve bilgilerin kullanılmasından
kaynaklanabilecek zaralardan ötürü, sorumluluk kabul etmemektedir. Alıcı/kullanıcı, tohumların düzgün şekilde depolanmasından
kendisi sorumludur ve ürünlerin ve yetiştirme tavsiyelerinin niyetlenen yetiştiricilik ve yerel koşullar kapsamında kullanılmak
üzere, uygun olup olmadığına kendisinin karar vermesi gerekmektedir. Orijinal İngilizce dilindeki sürüm geçerli olan sürümdür.
(www.rijkzwaan.com)

(*) Deneme aşamasındadır, ticari olarak kullanımı henüz bulunmamaktadır.

