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Hakkımızda

Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin, 15.07.2010-15.07.2011 tarihleri arasında uyguladığı sosyal güvenlik içerikli “Tarım Sektöründe 
Kayıt Dışı İstihdamın Çözümüne Yenilikçi Yaklaşımlar” adlı Avrupa Birliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve faaliyetler esnasında, kırsal 
alanlarda çalışan üretici eşlerinin sosyal güvenlik harcamalarını karşılamakta zorlandıkları görüldü.
Proje kapsamında gerçekleştirilen peynir yapımına yönelik mesleki eğitimlerde, üreticilerimizden ürünlerinin uygun koşullarda ve doğru yön-
temlerle pazarlanması yönünde gelen talepler değerlendirildi. Bölgenin ekonomik durumu, piyasa ve pazar koşulları incelenerek, üretici eşleri-
nin ihtiyaç duydukları ek geliri elde etmelerine katkı sağlayacak çözümler arandı. Sonuç olarak, bölgemizde artan süt üretiminin daha iyi fiyat 
bulması ve üreticilerimizin üretebilecekleri süt ürünleri ve diğer özgün ürünlerin değer fiyata pazarlanmasını sağlamak amacıyla, Amasya DSYB 
bünyesinde bir şirket kurulmasına ve bu ürünler için bir marka oluşturulmasına karar verildi.
Amesia Şirketinin Kurulması
Alınan kararın gereği olarak, üyelerimiz tarafından üretilen tüm ürünlerin satışını Amesia markası ile gerçekleştirmek amacıyla, 08 Mayıs 
2011 tarihinde Türk Patent Enstitüsü’ne patent başvurusu yapılıp Amesia markasının patenti ve ilgili birimlerden ürünlerin yasal üretim 
izinleri alındı. Sonuçta üyelerimizce üretilebilecek tüm ürünlerin bir marka altında pazarlanması için gereken alt yapı tamamlanmış oldu.
Yaşanan gelişmeler sonucunda, Amasya DSYB, 14 Kasım 2011 tarihinde Amesia Gıda, Tarım, Hayvancılık, Nakliye, Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’ni kurdu. Amesia, Amasya DSYB bünyesinde kurulan bir “Üretici Birliği Şirketi” ve bu şirketin markası olarak, tüm faaliyetlerini Birlik 
bünyesinde gerçekleştirmek üzere, çalışmalara başladı.
Amesia şirketi yoluyla, Amasya DSYB üyeleri ve ailelerinin, kendi yörelerinde ve kendi olanakları ile ürettiği doğal ürünleri doğru yön-
temlerle pazara sunuldu. Böylece, sadece kırsalda yaşayan ailelerin bütçelerine değil, ülkemiz insanlarının kaliteli ve güvenilir yöresel 
lezzetlere daha kolay erişimlerine de katkı sağlanmış oldu.
Amesia Çalışan Kadın Arılar grubunun kurulması
Amasya İli Merzifon, Gümüşhacıköy ve Suluova İlçelerine bağlı köylerin bazılarından üretici kadın temsilciler seçilerek “Amesia Çalışan 
Kadın Arılar” grubu oluşturuldu. Grupta yer alan 15 kadına Amasya DSYB bünyesinde oluşturulan atölyede 6 ay boyunca paketleme, am-
balajlama, nakış ve logo işleme ile ürün imalatı konularında eğitimler verildi. Üretici kadınlar tarafından hazırlanan yerel ürünler, Amasya 
DSYB merkezinde grup üyeleri tarafından ambalajlanarak, satışa sunuldu.
Amesia satış noktalarının açılması
Amesia ürünlerini tüketicilere doğrudan ulaştırmak üzere ilk satış noktası Amasya DSYB merkezinde 13 Haziran 2012 tarihinde açıldı. Her 
geçen gün büyüyerek faaliyetlerine devam ve ürün çeşitlerini artıran Amesia’nın 2.satış noktası 21 Haziran 2013 tarihinde Merzifon İlçe 
merkezinde resmi yetkililer ve halkın katıldığı bir törenle açıldı. Merzifon İlçe merkezinde açılan 2. satış noktasına tüketicilerin gösterdiği 
yoğun ilgi ile birlikte Amesia’nın tanınırlığı daha da arttı. Amesia’ nın 3. satış noktası ise 26 Ağustos 2014 tarihinde Merzifon’daki Çanakkale 
Şehitleri Parkı bölgesinde açılarak faaliyete geçti. 2015 yılında “Amesia Çalışan Kadın Arılar” grubu tarafından kurulan Kadın Kooperatifi ise 
kendi olanaklarıyla çalıştırmak üzere Merzifon İlçe merkezinde 15 Kasım 2015 ve 03 Şubat 2017 tarihlerinde 2 satış noktası daha açarak 
işletmesini üstlendi. Böylece, Merzifon İlçe merkezinde toplam 5 satış noktası Amesia markası altında faaliyet göstermeye başladı. Zamanla 
şubelerden bir kısmı büyütüldü....
Dışa açılım ve tanınırlığın artması
“Amesia Çalışan Kadın Arılar” grubu, 21-24 Haziran 2012 tarihleri arasında Antalya düzenlenen Hediyelik Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı’ndan 
başlayarak bugüne kadar bir çok etkinliğe katılıp Amesia ürünlerinin tanıtımını yaptı.
Her geçen gün tanınırlığı artan Amesia, 2016 yılından itibaren Amasya İli dışında, Ankara ve İstanbul’da faaliyet gösteren firmalardan gelen bayilik 
talebi üzerine yaptığı anlaşmalarla ürünlerini il dışında pazarlamaya başladı. Satış zincirinin genişletildiği bu adım, bölgemizde üretilen ürünlerin 
gelecekte ülkemizin diğer illerinde de tanıtım ve satışı için bir başlangıç oldu.
Amesia adına oluşturulan bir web sitesi 12 Temmuz 2012 tarihinde yayın hayatına başlayarak şirketin dışa açılan ilk penceresi oldu. Amesia ürünleri-
nin internet sitesi üzerinden tanıtımı ile telefon ve e-posta ile verilen siparişlerle, Amesia ürünleri Türkiye’nin her yerine kargo ile gönderilmektedir. 
08 Mart 2016 tarihinden itibaren BTA ile kurulan ve gelişerek devam eden ilişkiler neticesinde, Amesia ürünleri Türkiye’nin 9 farklı havalimanında 
tüketiciye ulaştırılmaktadır.
Eğitim ve Paneller
Ürün satışlarının artması ile birlikte üyelerimizin eşlerinin üretim ve pazarlama faaliyetini daha geniş kitlelere ulaşabilecek şekilde ge-
liştirme ihtiyacı doğdu. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) ve Alman Kooperatifleri 
ve Raiffeisen Konfederasyonu (DGRV) Türkiye Temsilciliği’nin işbirliği neticesinde, “Amesia Çalışan Kadın Arılar” grubunda yer alan 
kadınlar ve Birlik üye eşleri katılımı ile 20 Şubat 2013 tarihinde Merzifon’da “Kırsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifleri” konulu bir panel 
gerçekleştirildi.
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Panelde elde edilen olumlu sonuçlarla birlikte, Amasya DSYB üyelerinin eşlerinin, üretim ve pazarlama konusundaki yeterliliklerini artırmak 
ve elde edilen ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla, Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) ile yapılan işbirliği 
neticesinde, 16-19 Nisan 2013 tarihleri arasında, Merzifon’da kadın üreticilerimize kooperatifçilik, girişimcilik, pazarlama ve tedarik konularında 
eğitim verildi. Eğitim sonrasında düzenlenen törenle 60 üye üretici eşine sertifikaları verildi. Eğitimlerin ve yapılan iştişarelerin sonucunda, 
faaliyetlerin bir kooperatif yoluyla yürütülmesinin sistemin işleyişi açısından daha verimli olacağı değerlendirilerek kadın üyelerden oluşan 
bir kooperatif kurulmasına karar verildi.
Kadınlar kooperatifinin en kısa zamanda ve alt yapısının en doğru şekilde hazırlanarak kurulması amacıyla;
• “Amesia Çalışan Kadın Arılar” grubu üyeleri ve eşleri ile birlikte 22 Mayıs 2013 tarihinde Amasya DSYB merkezinde kooperatifin kurulma-

sında izlenecek yol ve uygulanacak yöntemlerle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.
• Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) desteği ve Amasya DSYB organizasyonu ile, Türkiye’de Tarımsal Amaçlı Kooperatif Örgüt-

lerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, 15-17 Aralık 2014 tarihleri arasında, “Amesia Çalışan Kadın Arılar” grubunda yer alan üye üretici 
eşlerine yönelik olarak Merzifon’da 2 gün süreyle “Merzifon’da Kadın Girişimcileri Kooperatifi Kuruluşu ve Gıda Mevzuatı” konulu bir eğitim 
verildi.

• Birliğimiz ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü ve Alman Kooperatifleri ve Raiffeisen Konfederasyonu (DGRV) Türkiye Temsilciliği’nin işbirliği ile 28 Mayıs 2016 tarihinde 
Merzifon’da “Girişimci Kadınlar ve Kooperatifçilik” adlı bir panel gerçekleştirildi.

Kadınlar Kooperatifinin kurulması
Gerçekleştirilen tüm bu eğitim, toplantı ve paneller sonucunda, “Amesia Çalışan Kadın Arılar” grubu tarafından hazırlanan yerel ürünlerin 
satışı ile başlayan faaliyetleri;
• Daha organize hale getirmek,
• Orman köylerinde yaşayan üretici kadınların ormandan elde ettikleri yabani meyveler ile süt, köy peyniri, küp çökelek gibi ev yapımı 

yerel ürünlerin daha uygun koşullarda işlenip pazarlanmasını sağlamak,
• Kırsalda yaşayan ve düşük gelirli üretici kadınların ekonomik gelirlerine katkı sağlamak,
• Üretici kadınlar arasında dayanışma ve güç birliği sağlamak,
• Üretici kadınların kendi sorunlarını çözmelerini sağlamak,
• Mesleki eğitim vererek kadınların el becerilerini geliştirmek,
• Üretimi köy merkezlerinde kurulacak üretim merkezleri vasıtasıyla yapmak amacıyla,
“Amesia Çalışan Kadın Arılar” grubunda yer alan yedi üye üretici eşi, “Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Ana Sözleşmesi” kapsamında 
yapılan çalışmalar sonucunda 15 Mayıs 2015 tarihinde Merzifon Noterliği’nde gerekli evrakları imzalayarak “Amesia Çalışan Arılar Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Kooperatifi” ni kurdu.

“Amesia Çalışan Kadın Arılar” Grubunda yer alan yedi üye üretici eşi tarafından 15 Mayıs 2015 tarihinde kurulan “Amesia Çalışan Arılar Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi”, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında düzenlenen bir tören 
ile, gerçekleştirdikleri faaliyetler için ödül aldı.
Kırsalda refahın artırılmasının ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi ancak, 
• Küçük aile işletmelerini temel alan,
• Ürünlerin pazarlamasını üretici örgütleri ve  kooperatifler yoluyla gerçekleştiren,
• Üretici ile tüketici arasındaki aracı sayısını azaltan,
• Toprak, su ve hayvan gibi unsurların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan,
• Devlet tarafından üreticiye verilen desteklerin en etkin şekilde değerlendirildiği,
• Kooperatifleşmeyi yaygınlaştıran ve aktif olarak çalışmasını destekleyen,
• Ortak makine kullanım çalışmalarıyla ve ortak işletme giderleri temel maddeleri alımları ile girdi maliyetlerini azaltan
uygulamalarla mümkün olabilecektir.

Temel amacımız kırsaldaki insanların yaşam kalitesini artırmaktır. Gönüllülük esasına dayalı olarak yaptığımız çalışmalarımızla, ülkemiz tarı-
mının geleceği açısından, yetiştiricilerimizin rekabet gücünü artırarak, dünyada tarım ve hayvancılıkta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir hale 
gelmeye katkı sağlamayı hedefliyoruz.
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Ürün Bilgisi: Merzifon’un yüksek dağlık alanlarından 
seçilerek toplanan sütlerimiz ısıl işlemden geçirilerek 
pastörizasyon yöntemiyle yağı alınmadan 3 ve 5 litrelik 
şişelerde satışa sunulmaktadır. Amesia Pastörize Süt, 
kapağı açıldıktan sonra hemen içebilir. Aynı zamanda 
ev yoğurdu yapmak için uygundur. Ev yapımı yoğurt 
için sütün 45 °C ısıtılması yeterlidir. 

Ürün Bilgisi: Yaylalarda otlayan ineklerden elde 
ettiğimiz sütlerden üretilen yöresel lezzetlerimizden 
Amesia Dil Peyniri protein ve mineraller açısından 
oldukça zengin bir peynirdir. Dil peynirlerimiz, kuru 
madde olarak en az %45 süt yağı içermektedir. Kolay 
sünebilme özelliğiyle 250 ve 500 gramlık paketlerdeki 
yağlı inek sütünden üretilen dil peynirlerimizin 
lezzetine doyamayacaksınız.

Amesia
Pastörize Süt 
5 lt / 3 lt

Dil Peyniri 
500 g
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Ürün Bilgisi: Yaylalarda otlayan ineklerden elde 
ettiğimiz sütlerden üretilen yöresel lezzetlerimizden 
Amesia Dil Peyniri protein ve mineraller açısından 
oldukça zengin bir peynirdir. Dil peynirlerimiz, kuru 
madde olarak en az %45 süt yağı içermektedir. Kolay 
sünebilme özelliğiyle 250 ve 500 gramlık paketlerdeki 
yağlı inek sütünden üretilen dil peynirlerimizin 
lezzetine doyamayacaksınız.

Ürün Bilgisi: Zengin protein içeriği ile mutfağınızdaki 
lezzetli yardımcınız Amesia Kaşar Peynirlerimizin 
tadına doyamayacaksınız. Tavşan Dağı’nın eteklerinde 
yetişen hayvanlardan elde edilen kaliteli sütlerden 
üretilen kaşar peynirlerimiz, kuru madde olarak en az 
%45 süt yağı içermektedir. Kolay sünebilme özelliğiyle 
2000, 1000 ve 400 gramlık paketlerde satışa sunulan 
kaşar peynirlerimiz, kendine has koku ve lezzetiyle 
rakiplerine açık ara fark atmaktadır.

Dil Peyniri 
250 g

Kaşar Peyniri 
1000 g
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Ürün Bilgisi: Zengin protein içeriği ile mutfağınızdaki 
lezzetli yardımcınız Amesia Kaşar Peynirlerimizin 
tadına doyamayacaksınız. Tavşan Dağı’nın eteklerinde 
yetişen hayvanlardan elde edilen kaliteli sütlerden 
üretilen kaşar peynirlerimiz, kuru madde olarak en az 
%45 süt yağı içermektedir. Kolay sünebilme özelliğiyle 
2000, 1000 ve 400 gramlık paketlerde satışa sunulan 
kaşar peynirlerimiz, kendine has koku ve lezzetiyle 
rakiplerine açık ara fark atmaktadır. 

Ürün Bilgisi: Zengin protein içeriği ile mutfağınızdaki 
lezzetli yardımcınız Amesia Kaşar Peynirlerimizin 
tadına doyamayacaksınız. Tavşan Dağı’nın eteklerinde 
yetişen hayvanlardan elde edilen kaliteli sütlerden 
üretilen kaşar peynirlerimiz, kuru madde olarak en az 
%45 süt yağı içermektedir. Kolay sünebilme özelliğiyle 
2000, 1000 ve 400 gramlık paketlerde satışa sunulan 
kaşar peynirlerimiz, kendine has koku ve lezzetiyle 
rakiplerine açık ara fark atmaktadır.

Kaşar Peyniri 
400 g

Kaşar Peyniri 
2000 g
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Ürün Bilgisi: Zengin protein içeriği ile mutfağınızdaki 
lezzetli yardımcınız Amesia Kaşar Peynirlerimizin 
tadına doyamayacaksınız. Tavşan Dağı’nın eteklerinde 
yetişen hayvanlardan elde edilen kaliteli sütlerden 
üretilen kaşar peynirlerimiz, kuru madde olarak en az 
%45 süt yağı içermektedir. Kolay sünebilme özelliğiyle 
2000, 1000 ve 400 gramlık paketlerde satışa sunulan 
kaşar peynirlerimiz, kendine has koku ve lezzetiyle 
rakiplerine açık ara fark atmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Alıcık Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Sevgi İVGEN tarafından 
taptaze sütlerle yapılan katıklarımızı sizlerin 
beğenisine sunmaktayız. Yöresel lezzetlerimiz arasında 
yer alan katığımızın farkını tattığınızda yaşayacaksınız.  
Katıklarımızın üretim yeri olan Alıcık Köyü, Amasya’ya 
57 km, Merzifon’a ise 12 km uzaklıktadır. Alıcık Köyü, 
düz ve ovalık bir araziye sahiptir. Nüfusu 479 olan 
köydeki üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday ayçiçeği, soğan ve şeker pancarı 
tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapmaktadır.

Extra Kaşar Peyniri 
600 g

Katık
500g /1000 g
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Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Ortaova Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Hatice BOZKURT 
tarafından taptaze sütlerle yapılan katmer peynirlerimizi 
sizlerin beğenisine sunmaktayız. Diğer peynirlerimize 
göre üretim aşaması oldukça meşakkatli olan katmer 
peynirlerimizin biberli, cevizli, haşhaşlı ve sade çeşitleri 
de bulunmaktadır. Katmer peynirlerimizin üretim yeri 
olan Ortaova Köyü, Amasya’ya 55 km, Merzifon’a ise 8 
km uzaklıktadır. Nüfusu 628 olan köyde geçim tarım ve 
hayvancılık üzerinedir.

Katmer Peyniri 
Cevizli

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Ortaova Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Hatice BOZKURT 
tarafından taptaze sütlerle yapılan katmer peynirlerimizi 
sizlerin beğenisine sunmaktayız. Diğer peynirlerimize 
göre üretim aşaması oldukça meşakkatli olan katmer 
peynirlerimizin biberli, cevizli, haşhaşlı ve sade çeşitleri 
de bulunmaktadır. Katmer peynirlerimizin üretim yeri 
olan Ortaova Köyü, Amasya’ya 55 km, Merzifon’a ise 8 
km uzaklıktadır. Nüfusu 628 olan köyde geçim tarım ve 
hayvancılık üzerinedir.

Katmer Peyniri 
Sade
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Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Ortaova Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Hatice BOZKURT 
tarafından taptaze sütlerle yapılan katmer peynirlerimizi 
sizlerin beğenisine sunmaktayız. Diğer peynirlerimize 
göre üretim aşaması oldukça meşakkatli olan katmer 
peynirlerimizin biberli, cevizli, haşhaşlı ve sade çeşitleri 
de bulunmaktadır. Katmer peynirlerimizin üretim yeri 
olan Ortaova Köyü, Amasya’ya 55 km, Merzifon’a ise 8 
km uzaklıktadır. Nüfusu 628 olan köyde geçim tarım ve 
hayvancılık üzerinedir.

Katmer Peyniri 
Haşhaşlı

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Ortaova Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Hatice BOZKURT 
tarafından taptaze sütlerle yapılan katmer peynirlerimizi 
sizlerin beğenisine sunmaktayız. Diğer peynirlerimize 
göre üretim aşaması oldukça meşakkatli olan katmer 
peynirlerimizin biberli, cevizli, haşhaşlı ve sade çeşitleri 
de bulunmaktadır. Katmer peynirlerimizin üretim yeri 
olan Ortaova Köyü, Amasya’ya 55 km, Merzifon’a ise 8 
km uzaklıktadır. Nüfusu 628 olan köyde geçim tarım ve 
hayvancılık üzerinedir.

Katmer Peyniri 
Biberli
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Ürün Bilgisi: Sütün en doğal ve en lezzetli hallerinden 
biri olan Amesia Kaymak ile geleneksel tatlara lezzet 
katıyoruz. Süt kokan, katkısız ve taptaze haliyle kahvaltı 
sofralarınızı taçlandıracak olan kaymağın bal ile 
eşliğine hayran kalacaksınız. Lezzetini doğallığından 
alan Amesia Kaymak yalnızca 100 g seçeneği 
bulunmaktadır.

Kaymak 
100 g

Ürün Bilgisi: Geleneksel lezzetlerimiz arasında yer 
alan, tap taze sütlerden elde edilen Amesia Köy 
Peynirlerimizi vakumlu ambalajlarda beğeninize 
sunuyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi haline 
gelecek.

Köy peyniri 
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Ürün Bilgisi: Amesia Lor Peyniri özellikle protein 
açısından büyük bir besin kaynağıdır. Diğer peynirlere 
oranla daha az yağlı olan lor peynirimiz 500 ve 1000 
gramlık ambalajlarda beğeninize sunulmaktadır.

Lor Peyniri
1000 g

Ürün Bilgisi: Amesia Lor Peyniri özellikle protein 
açısından büyük bir besin kaynağıdır. Diğer peynirlere 
oranla daha az yağlı olan lor peynirimiz 500 ve 1000 
gramlık ambalajlarda beğeninize sunulmaktadır.

Lor Peyniri
500 g
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Ürün Bilgisi: Yüksek dağlık alanlarda otlayan ineklerin 
sütlerinden üretilen Amesia Örgü Peynirlerimiz, damak 
tadına önem verenlerin vazgeçemeyeceği bir lezzet. 
Yüksek protein ve mineraller içeren Amesia Örgü 
Peynir, ilmek ilmek örülmüş bir lezzet. Taptaze kaliteli 
sütlerimizle ürettiğimiz Amesia Örgü peynirimizi 250 
ve 500 g. paketler halinde beğeninize sunuyoruz.

Ürün Bilgisi: Yüksek dağlık alanlarda otlayan ineklerin 
sütlerinden üretilen Amesia Örgü Peynirlerimiz, damak 
tadına önem verenlerin vazgeçemeyeceği bir lezzet. 
Yüksek protein ve mineraller içeren Amesia Örgü 
Peynir, ilmek ilmek örülmüş bir lezzet. Taptaze kaliteli 
sütlerimizle ürettiğimiz Amesia Örgü peynirimizi 250 
ve 500 g. paketler halinde beğeninize sunuyoruz.

Örgü peyniri 
250 g

Örgü peyniri 
500 g
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Ürün Bilgisi: Yüksek dağlık alanlarda otlayan ineklerin 
sütlerinden üretilen Amesia Tel Peynirlerimiz, kolaylıkla 
sünebilmektedir. Sabah kahvaltılarınıza, makarna, 
tost, pizza ve salatalarınızın lezzetine lezzet katacak 
olan tel peynirlerimiz, damak tadına önem verenlerin 
vazgeçemeyeceği bir tat. Kuru madde olarak en az 
%45 süt yağı içermekte olan tel peynirlerimizi 250 ve 
500 g. paketler halinde beğeninize sunuyoruz.

Ürün Bilgisi: Yüksek dağlık alanlarda otlayan ineklerin 
sütlerinden üretilen Amesia Tel Peynirlerimiz, kolaylıkla 
sünebilmektedir. Sabah kahvaltılarınıza, makarna, 
tost, pizza ve salatalarınızın lezzetine lezzet katacak 
olan tel peynirlerimiz, damak tadına önem verenlerin 
vazgeçemeyeceği bir tat. Kuru madde olarak en az 
%45 süt yağı içermekte olan tel peynirlerimizi 250 ve 
500 g. paketler halinde beğeninize sunuyoruz.

Tel peyniri 
250g

Tel peyniri 
500g
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Ürün Bilgisi: Amesia Tereyağlarımızı, yüksek yağ ve 
protein değerlerine sahip kaliteli sütlerimizle, hiçbir 
katkı maddesi ve koruyucu kullanmadan doğal 
yöntemlerle elde etmekteyiz. Kültürümüzün öne 
çıkan ve vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Amesia 
Tereyağ yemeklerinize ve hamur işlerinize aroma ve 
lezzet katacak. Amesia Tereyağ 500 ve 1000 g. paketler 
halinde beğeninize sunulmaktadır.

Ürün Bilgisi: Amesia Tereyağlarımızı, yüksek yağ ve 
protein değerlerine sahip kaliteli sütlerimizle, hiçbir 
katkı maddesi ve koruyucu kullanmadan doğal 
yöntemlerle elde etmekteyiz. Kültürümüzün öne 
çıkan ve vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Amesia 
Tereyağ yemeklerinize ve hamur işlerinize aroma ve 
lezzet katacak. Amesia Tereyağ 500 ve 1000 g. paketler 
halinde beğeninize sunulmaktadır.

Tereyağ
1000 g

Tereyağ
500 g
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Ürün Bilgisi: Yoğurtlarımız, Merzifon ilçesine 
bağlı Bulak Köyünde Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi 
Hülya ÇALIŞKAN tarafından yüksek yağ ve protein 
değerlerine sahip kaliteli sütlerle özenle mayalanarak 
yapılmaktadır. Yoğurdumuzun üretim yeri olan 
Bulak Köyü, Merzifon’a 18 km, Amasya’ya ise 60 km 
uzaklıkta ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde 
üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak 
arpa, buğday ve şeker pancarı tarımı yapmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla ALKOÇ 
tarafından taptaze sütlerden yapılan katkısız yoğurt 
mayalarımız, doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak 
satışa sunulmaktadır. Mayalarımızın üretim yeri olan 
Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km 
uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, 
şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz 
yetiştiriciliği yapılmaktadır.

İnek Yoğurdu 
1000g / 2000 g

Yoğurt mayası
(5 kg süt mayalamak için)
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Ürün Bilgisi: Kahvaltılarınıza ve atıştırmalıklarınıza ayrı 
bir lezzet katan Amesia Beyaz Peynirimiz, hiçbir katkı 
maddesi içermemektedir. Kalsiyum açısından zengin 
besin değerlerine sahip olan beyaz peynir, geleneksel 
damak zevkimize uygundur.

Ürün Bilgisi: Özellikle diyet yapan ama beyaz 
peynirden vazgeçemeyenlerin tercihi Amesia Yarım 
Yağlı Beyaz Peynir. Taptaze kaliteli sütlerden elde 
edilen Amesia Yarım Yağlı Beyaz Peynirlerimiz, siz 
değerli tüketicilerimizin damak zevkine sunulmaktadır.

Beyaz peynir 
Klasik - 400g

Beyaz peynir 
Yarım yağlı
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Ürün Bilgisi: Yüksek dağlık alanlarda otlayan ineklerin 
sütlerinden üretilen diğer bir adı hellim peyniri 
olan Amesia Kızartma Peynirlerimiz kahvaltılarınıza, 
makarna ve salatalarınıza ayrı bir lezzet katacak. 

Kızartma Peynir 

Ürün Bilgisi: Kahvaltılarınıza ve atıştırmalıklarınıza 
ayrı bir lezzet katan Amesia Beyaz Peynirimiz, hiçbir 
katkı maddesi içermemektedir. Kalsiyum açısından 
zengin besin değerlerine sahip olan beyaz peynirimiz, 
geleneksel damak zevkimize uygundur.

Beyaz peynir 
Tam yağlı - 500g
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Ürün Bilgisi: Çerkez peynirimiz, Merzifon ilçesine 
bağlı Bayat köyünde üretim yapan, Yaşar GÖLGE 
tarafından yüksek yağ ve protein değerlerine sahip 
kaliteli sütlerden üretilmektedir. Çerkez peynirimizin 
üretim yeri olan Bayat Köyü, Merzifon’a 18 km, 
Amasya’ya ise 41 km uzaklıkta ve rakımı 726 m.’dir. 
Nüfusu 130 olan köyde üreticilerimiz, hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, mısır, ayçiçeği 
tarımı ile yem bitkisi yetiştiriciliği yapmaktadır.

Çerkez peyniri

Ürün Bilgisi: Amesia Van Otlu Peynirlerimiz içinde 
bulunan otlar sayesinde besin ve vitamin açısından 
yüksek değerlere sahiptir. Amesia Van Otlu Peynir 
özellikle kış aylarında tüketilmesi gereken bir peynirdir.

Van Otlu Peynir
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Ürün Bilgisi: Amesia Sürmelim Süzme Peynirimizin 
kalitesi dağlık alanlarda otlanan hayvanlardan 
toplamış olduğumuz sütlerden ve devamlı yapmakta 
olduğumuz süt kontrol testlerinden geçmektedir. 
Kahvaltılarınıza ve atıştırmalıklarınıza ayrı bir lezzet 
katan Amesia Sürmelim Süzme Peynirimiz, hiçbir 
katkı maddesi içermemektedir. Kalsiyum açısından 
zengin besin değerlerine sahip olan süzme peynirimiz, 
geleneksel damak zevkimize uygundur.

Sürmelim
Süzme Peynir 
500 g

Ürün Bilgisi: Salamura peynirimiz, Merzifon ilçesine 
bağlı Yolüstü Köyünde Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi 
Ayşegül ALKOÇ tarafından taptaze sütlerle özenle 
hazırlanmaktadır. Kalitesini doğallıktan alan peynirimiz 
içerisinde bulunan bol vitamin ve mineraller ile insan 
sağlığı açısında oldukça önemli bir besin kaynağıdır. 
Salamura peynirimizin üretim yeri olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve 
rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, 
soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.

Salamura peynir 
500 g
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Ürün Bilgisi: Tulum peynirlerimiz reyonlarımıza 
gelmeden önce; Tavşan dağının eteklerinde otlayan 
ineklerin sütleri toplanıyor, mayalanılıyor, süzülüyor, 
dinlendiriliyor ve son olarak bakır kaplara ufalanarak 
aroma veriliyor. Daha sonra 10 gün kadar bekletilerek 
kalıplarından çıkarılıyor. Yapımı oldukça zahmetli olan 
tulum peynirlerimiz bu şekilde raflarımızda sizler için 
yerini alıyor.

Ürün Bilgisi: Özellikle diyet yapan ama beyaz 
peynirden vazgeçemeyenlerin tercihi Amesia Yarım 
Yağlı Beyaz Peynir. Taptaze kaliteli sütlerden elde 
edilen Amesia Yarım Yağlı Beyaz Peynirlerimiz, siz 
değerli tüketicilerimizin damak zevkine sunulmaktadır.

Tulum Peyniri
Çörek Otlu 
350g

Tulum Peyniri 
350g
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Ürün Bilgisi: Amesia Süt Toz dağlık alanlarda 
otlayan hayvanlardan toplamış olduğumuz sütlerden 
elde edilmektedir. Pasta ve kurabiyelerinizde 
kullanabileceğiniz Amesia Süt Tozunu beğeninize 
sunuyoruz.

Süt tozu
25 kg

Ürün Bilgisi: Amesia Süt Toz dağlık alanlarda 
otlayan hayvanlardan toplamış olduğumuz sütlerden 
elde edilmektedir. Pasta ve kurabiyelerinizde 
kullanabileceğiniz Amesia Süt Tozunu beğeninize 
sunuyoruz.

Süt Tozu 
1 kg
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Ürün Bilgisi: Manda Yoğurdumuz, Gümüşhacıköy 
ilçesine bağlı Kağnıcı Köyünde Çalışan Arı Kadınlar 
Kooperatif Üyesi Emine AL tarafından doğal manda 
sütüyle içinde herhangi bir katkı ve koruyucu madde 
kullanılmadan yapılmaktadır. Protein ve kalsiyum 
bakımından oldukça zengin bir besin kaynağı olan 
manda yoğurdumuzun üretim yeri olan Kağnıcı 
Köyü, Amasya’ya 90 km, Gümüşhacıköy’e ise 20 km 
uzaklıktadır. 1260 m. rakımı ile yüksek ve ormanlık 
bir alanda bulunan köyümüz zengin bitki örtüsüne 
sahiptir. Dağlık ve ormanlık alanlarda, doğal ortamlarda 
yetişen alıç, kızılcık, armut, dağ elması ve kuşburnu 
meyveleri de bulunmaktadır. 

Yoğurt
(Manda Sütü) 
2000 g

Ürün Bilgisi: Amesia Sade Yağ kalitesini dağlık 
alanlarda otlayan hayvanlardan toplamış olduğumuz 
sütlerden ve sürekli yapmakta olduğumuz süt kontrol 
testlerinden geçmektedir. 

Sade Yağ 
500 ml
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Ürün Bilgisi: Küp Çökeleklerimiz, Merzifon ilçesine 
bağlı Alıcık Köyünde Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi 
Sevgi İVGEN tarafından taptaze sütlerle yapılarak 
aylarca toprak altında küpün içinde bekletilmektedir. 
İçerisinde bulunan bol vitamin ve mineraller ile insan 
sağlığı açısında oldukça zengin bir besin kaynağı 
olan çökeleklerimizin üretim yeri olan Alıcık Köyü, 
Amasya’ya 57 km, Merzifon’a ise 12 km uzaklıktadır. 
Alıcık Köyü, düz ve ovalık bir araziye sahiptir. Nüfusu 
479 olan köydeki üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra 
yaygın olarak arpa, buğday ayçiçeği, soğan ve şeker 
pancarı tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapmaktadır.

Ürün Bilgisi: Küp Çökeleklerimiz, Merzifon ilçesine 
bağlı Alıcık Köyünde Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi 
Sevgi İVGEN tarafından taptaze sütlerle yapılarak 
aylarca toprak altında küpün içinde bekletilmektedir. 
İçerisinde bulunan bol vitamin ve mineraller ile insan 
sağlığı açısında oldukça zengin bir besin kaynağı 
olan çökeleklerimizin üretim yeri olan Alıcık Köyü, 
Amasya’ya 57 km, Merzifon’a ise 12 km uzaklıktadır. 
Alıcık Köyü, düz ve ovalık bir araziye sahiptir. Nüfusu 
479 olan köydeki üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra 
yaygın olarak arpa, buğday ayçiçeği, soğan ve şeker 
pancarı tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapmaktadır.

Küp Çökelek 
Küpte / 500 g

Küp Çökelek 
500 g
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Ürün Bilgisi: Yüksek dağlık alanlarda otlayan ineklerin 
sütlerinden üretilen Amesia Sakız Çökelek kolay 
sünebilmesi özelliği ile kahvaltılarınızın vazgeçilmezi 
olacak. Amesia Sakız Çökelek 500 ve 1000 g. paketlerde 
beğeninize sunulmaktadır.

Ürün Bilgisi: Yüksek dağlık alanlarda otlayan ineklerin 
sütlerinden üretilen Amesia Sakız Çökelek kolay 
sünebilmesi özelliği ile kahvaltılarınızın vazgeçilmezi 
olacak. Amesia Sakız Çökelek 500 ve 1000 g. paketlerde 
beğeninize sunulmaktadır.

Sakız Çökelek 
1000 g

Sakız Çökelek 
500 g
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meyve ve sebze
ü r ü n l e r i
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Ayva Reçeli 
450 g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinde Arı Kadınlar Kooperatif üyesi 
Birsel BAYRAK tarafından toplanan ayvalardan yapılan katkısız reçellerimiz, 
doğrudan siz değerli tüketicilerimizin beğenisine sunulmaktadır. Kış 
aylarında sabah kahvaltılarınız arasında yer vereceğiniz ayva reçelimiz, 
sağlıklı cam kavanozlarda muhafaza edilmektedir. Reçelimizin üretim yeri 
olan Gümüşhacıköy, Amasya ilinin en batıdaki ilçesidir. Daha önceki adı Hacı 
Köy iken Gümüş Nahiyesi ile adı birleştirilerek Gümüşhacıköy denmiştir. 
Amasya’ya 68 km, Merzifon’a 22 km uzaklıkta olan Gümüşhacıköy 
ilçesinin yüz ölçümü 819 km2’dir. Doğuda Merzifon ilçesi, güney ve batıda 
Çorum, kuzeyde Samsun illeriyle çevrilidir. Amasya ilinin kuzeybatısındaki 
dağlık kesimde yer alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Tavşan Dağı, 
güneybatısını Ereğli Dağı, batısını da İnegöl Dağı bulunmaktadır. Tavşan 
ve Ereğli Dağları’nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin orta ve doğu 
kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve Hamamözü Deresi 
gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan sonra ilçe sınırları dışında Kızılırmak 
ve Yeşilırmak’a katılır.

50g 250g 450g 800g

Ayva Reçeli 
250 g
Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinde Arı Kadınlar Kooperatif üyesi 
Birsel BAYRAK tarafından toplanan ayvalardan yapılan katkısız reçellerimiz, 
doğrudan siz değerli tüketicilerimizin beğenisine sunulmaktadır. Kış 
aylarında sabah kahvaltılarınız arasında yer vereceğiniz ayva reçelimiz, 
sağlıklı cam kavanozlarda muhafaza edilmektedir. Reçelimizin üretim yeri 
olan Gümüşhacıköy, Amasya ilinin en batıdaki ilçesidir. Daha önceki adı Hacı 
Köy iken Gümüş Nahiyesi ile adı birleştirilerek Gümüşhacıköy denmiştir. 
Amasya’ya 68 km, Merzifon’a 22 km uzaklıkta olan Gümüşhacıköy 
ilçesinin yüz ölçümü 819 km2’dir. Doğuda Merzifon ilçesi, güney ve batıda 
Çorum, kuzeyde Samsun illeriyle çevrilidir. Amasya ilinin kuzeybatısındaki 
dağlık kesimde yer alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Tavşan Dağı, 
güneybatısını Ereğli Dağı, batısını da İnegöl Dağı bulunmaktadır. Tavşan 
ve Ereğli Dağları’nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin orta ve doğu 
kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve Hamamözü Deresi 
gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan sonra ilçe sınırları dışında Kızılırmak 
ve Yeşilırmak’a katılır.
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Ayva Reçeli 
800 g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinde Arı Kadınlar Kooperatif üyesi 
Birsel BAYRAK tarafından toplanan ayvalardan yapılan katkısız reçellerimiz, 
doğrudan siz değerli tüketicilerimizin beğenisine sunulmaktadır. Kış 
aylarında sabah kahvaltılarınız arasında yer vereceğiniz ayva reçelimiz, 
sağlıklı cam kavanozlarda muhafaza edilmektedir. Reçelimizin üretim yeri 
olan Gümüşhacıköy, Amasya ilinin en batıdaki ilçesidir. Daha önceki adı Hacı 
Köy iken Gümüş Nahiyesi ile adı birleştirilerek Gümüşhacıköy denmiştir. 
Amasya’ya 68 km, Merzifon’a 22 km uzaklıkta olan Gümüşhacıköy 
ilçesinin yüz ölçümü 819 km2’dir. Doğuda Merzifon ilçesi, güney ve batıda 
Çorum, kuzeyde Samsun illeriyle çevrilidir. Amasya ilinin kuzeybatısındaki 
dağlık kesimde yer alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Tavşan Dağı, 
güneybatısını Ereğli Dağı, batısını da İnegöl Dağı bulunmaktadır. Tavşan 
ve Ereğli Dağları’nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin orta ve doğu 
kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve Hamamözü Deresi 
gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan sonra ilçe sınırları dışında Kızılırmak 
ve Yeşilırmak’a katılır.

Cennet Hurması 
Reçeli 
420 g

Ürün Bilgisi:  Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde Çalışan Arı Kadınlar 
Kooperatif Üyesi Medine ALKOÇ tarafından özenle hazırlanan cennet 
hurması reçellerimiz sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Ürünümüz bol miktarda C vitamini ve lif kaynağıdır. Reçelimizin üretim 
yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km., Amasya’ya ise 46 km. uzaklıkta 
ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz 
yetiştiriciliği yapılmaktadır.



w w w . a m e s i a . c o m

36

50g 250g 450g 800g

Böğürtlen Reçeli 
450 g
Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinde Arı Kadınlar Kooperatif üyesi 
Birsel BAYRAK tarafından özenle toplanan böğürtlenlerden yapılan, 
katkısız reçellerimiz sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Reçelimizin üretim yeri olan Gümüşhacıköy, Amasya ilinin en 
batıdaki ilçesidir. Daha önceki adı Hacı Köy iken Gümüş Nahiyesi 
ile adı birleştirilerek Gümüşhacıköy denmiştir. Amasya’ya 68 km, 
Merzifon’a 22 km uzaklıkta olan Gümüşhacıköy ilçesinin yüz ölçümü 
819 km2’dir. Doğuda Merzifon ilçesi, güney ve batıda Çorum, kuzeyde 
Samsun illeriyle çevrilidir. Amasya ilinin kuzeybatısındaki dağlık 
kesimde yer alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Tavşan Dağı, 
güneybatısını Ereğli Dağı, batısını da İnegöl Dağı bulunmaktadır. 
Tavşan ve Ereğli Dağları’nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin 
orta ve doğu kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve 
Hamamözü Deresi gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan sonra ilçe 
sınırları dışında Kızılırmak ve Yeşilırmak’a katılır.

Böğürtlen Reçeli 
250 g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinde Arı Kadınlar Kooperatif üyesi 
Birsel BAYRAK tarafından özenle toplanan böğürtlenlerden yapılan, 
katkısız reçellerimiz sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Reçelimizin üretim yeri olan Gümüşhacıköy, Amasya ilinin en 
batıdaki ilçesidir. Daha önceki adı Hacı Köy iken Gümüş Nahiyesi 
ile adı birleştirilerek Gümüşhacıköy denmiştir. Amasya’ya 68 km, 
Merzifon’a 22 km uzaklıkta olan Gümüşhacıköy ilçesinin yüz ölçümü 
819 km2’dir. Doğuda Merzifon ilçesi, güney ve batıda Çorum, kuzeyde 
Samsun illeriyle çevrilidir. Amasya ilinin kuzeybatısındaki dağlık 
kesimde yer alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Tavşan Dağı, 
güneybatısını Ereğli Dağı, batısını da İnegöl Dağı bulunmaktadır. 
Tavşan ve Ereğli Dağları’nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin 
orta ve doğu kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve 
Hamamözü Deresi gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan sonra ilçe 
sınırları dışında Kızılırmak ve Yeşilırmak’a katılır.
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50g 250g 450g 800g

Böğürtlen Reçeli 
30 g
Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinde Arı Kadınlar Kooperatif üyesi 
Birsel BAYRAK tarafından özenle toplanan böğürtlenlerden yapılan, 
katkısız reçellerimiz sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Reçelimizin üretim yeri olan Gümüşhacıköy, Amasya ilinin en 
batıdaki ilçesidir. Daha önceki adı Hacı Köy iken Gümüş Nahiyesi 
ile adı birleştirilerek Gümüşhacıköy denmiştir. Amasya’ya 68 km, 
Merzifon’a 22 km uzaklıkta olan Gümüşhacıköy ilçesinin yüz ölçümü 
819 km2’dir. Doğuda Merzifon ilçesi, güney ve batıda Çorum, kuzeyde 
Samsun illeriyle çevrilidir. Amasya ilinin kuzeybatısındaki dağlık 
kesimde yer alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Tavşan Dağı, 
güneybatısını Ereğli Dağı, batısını da İnegöl Dağı bulunmaktadır. 
Tavşan ve Ereğli Dağları’nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin 
orta ve doğu kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve 
Hamamözü Deresi gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan sonra ilçe 
sınırları dışında Kızılırmak ve Yeşilırmak’a katılır.

Karadut Reçeli 
450 g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Ayşegül ALKOÇ tarafından 
toplanan karadutlardan yapılan katkısız reçellerimiz, sağlıklı 
cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Reçelimizin üretim 
yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 
km uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker 
pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.
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Çilek Reçeli 
250 g

50g 250g 450g 800g

Çilek Reçeli 
450 g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Medine ALKOÇ 
tarafından toplanan çileklerden yapılan katkısız reçellerimiz, 
doğrudan siz değerli tüketicilerimizin beğenisine 
sunulmaktadır. Sabah kahvaltılarınız arasında yer vereceğiniz 
çilek reçelimiz, sağlıklı cam kavanozlarda muhafaza 
edilmektedir. Reçelimizin üretim yeri olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve rakımı 
600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın yanı sıra 
yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, 
haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Medine ALKOÇ 
tarafından toplanan çileklerden yapılan katkısız reçellerimiz, 
doğrudan siz değerli tüketicilerimizin beğenisine 
sunulmaktadır. Sabah kahvaltılarınız arasında yer vereceğiniz 
çilek reçelimiz, sağlıklı cam kavanozlarda muhafaza 
edilmektedir. Reçelimizin üretim yeri olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve rakımı 
600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın yanı sıra 
yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, 
haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.
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Çilek Reçeli 
50 g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Medine ALKOÇ 
tarafından toplanan çileklerden yapılan katkısız reçellerimiz, 
doğrudan siz değerli tüketicilerimizin beğenisine 
sunulmaktadır. Sabah kahvaltılarınız arasında yer vereceğiniz 
çilek reçelimiz, sağlıklı cam kavanozlarda muhafaza 
edilmektedir. Reçelimizin üretim yeri olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve rakımı 
600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın yanı sıra 
yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, 
haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Gül Reçeli 
250 g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Gül reçellerimiz, Merzifon’un Aksungur 
Köyünde Emine GÜLLE tarafından bahçesinde yetiştirmiş 
olduğu güllerden geleneksel yöntemlerle üretimi 
yapılmaktadır. Gül reçelimizin üretim yeri Aksungur Köyü 
olup Amasya iline 44 km, Merzifon ilçesine 5 km uzaklıktadır. 
Rakımı 800 metre olan köyün eski adı Gemerez’dir. Köyün 
yerleşim alanı geniş ve düzlüktür. Etrafı yeşillik ve bahçeliktir. 
Kuzey tarafında köy korusu, yaylaları ve geniş otluk alanları 
mevcuttur. Yeşillikleri ve yazın şırıl şırıl akan dere suları ile 
meşhur köy deresi çevresinde kavak, söğüt, ceviz, iğde, 
erik ve diğer meyvelerden oluşan bahçeler bulunmaktadır. 
Köyde geçim tarım ve hayvancılık üzerinedir.
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Kayısı Reçeli 
250 g

Kayısı Reçeli 
450 g

50g 250g 450g 800g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinde Arı Kadınlar Kooperatif 
üyesi Birsel Bayrak tarafından toplanan kayısılardan yapılan katkısız 
reçellerimiz, sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Reçelimizin üretim yeri olan Gümüşhacıköy, Amasya ilinin en 
batıdaki ilçesidir. Daha önceki adı Hacı Köy iken Gümüş Nahiyesi 
ile adı birleştirilerek Gümüşhacıköy denmiştir. Amasya’ya 68 km, 
Merzifon’a 22 km uzaklıkta olan Gümüşhacıköy ilçesinin yüz ölçümü 
819 km2’dir. Doğuda Merzifon ilçesi, güney ve batıda Çorum, kuzeyde 
Samsun illeriyle çevrilidir. Amasya ilinin kuzeybatısındaki dağlık 
kesimde yer alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Tavşan Dağı, 
güneybatısını Ereğli Dağı, batısını da İnegöl Dağı bulunmaktadır. 
Tavşan ve Ereğli Dağları’nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin 
orta ve doğu kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve 
Hamamözü Deresi gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan sonra ilçe 
sınırları dışında Kızılırmak ve Yeşilırmak’a katılır.

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinde Arı Kadınlar Kooperatif 
üyesi Birsel Bayrak tarafından toplanan kayısılardan yapılan katkısız 
reçellerimiz, sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Reçelimizin üretim yeri olan Gümüşhacıköy, Amasya ilinin en 
batıdaki ilçesidir. Daha önceki adı Hacı Köy iken Gümüş Nahiyesi 
ile adı birleştirilerek Gümüşhacıköy denmiştir. Amasya’ya 68 km, 
Merzifon’a 22 km uzaklıkta olan Gümüşhacıköy ilçesinin yüz ölçümü 
819 km2’dir. Doğuda Merzifon ilçesi, güney ve batıda Çorum, kuzeyde 
Samsun illeriyle çevrilidir. Amasya ilinin kuzeybatısındaki dağlık 
kesimde yer alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Tavşan Dağı, 
güneybatısını Ereğli Dağı, batısını da İnegöl Dağı bulunmaktadır. 
Tavşan ve Ereğli Dağları’nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin 
orta ve doğu kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve 
Hamamözü Deresi gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan sonra ilçe 
sınırları dışında Kızılırmak ve Yeşilırmak’a katılır.
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Kayısı Reçeli 
650 g

Kayısı Reçeli 
800 g

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinde Arı Kadınlar Kooperatif 
üyesi Birsel Bayrak tarafından toplanan kayısılardan yapılan katkısız 
reçellerimiz, sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Reçelimizin üretim yeri olan Gümüşhacıköy, Amasya ilinin en 
batıdaki ilçesidir. Daha önceki adı Hacı Köy iken Gümüş Nahiyesi 
ile adı birleştirilerek Gümüşhacıköy denmiştir. Amasya’ya 68 km, 
Merzifon’a 22 km uzaklıkta olan Gümüşhacıköy ilçesinin yüz ölçümü 
819 km2’dir. Doğuda Merzifon ilçesi, güney ve batıda Çorum, kuzeyde 
Samsun illeriyle çevrilidir. Amasya ilinin kuzeybatısındaki dağlık 
kesimde yer alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Tavşan Dağı, 
güneybatısını Ereğli Dağı, batısını da İnegöl Dağı bulunmaktadır. 
Tavşan ve Ereğli Dağları’nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin 
orta ve doğu kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve 
Hamamözü Deresi gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan sonra ilçe 
sınırları dışında Kızılırmak ve Yeşilırmak’a katılır.

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinde Arı Kadınlar Kooperatif 
üyesi Birsel Bayrak tarafından toplanan kayısılardan yapılan katkısız 
reçellerimiz, sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Reçelimizin üretim yeri olan Gümüşhacıköy, Amasya ilinin en 
batıdaki ilçesidir. Daha önceki adı Hacı Köy iken Gümüş Nahiyesi 
ile adı birleştirilerek Gümüşhacıköy denmiştir. Amasya’ya 68 km, 
Merzifon’a 22 km uzaklıkta olan Gümüşhacıköy ilçesinin yüz ölçümü 
819 km2’dir. Doğuda Merzifon ilçesi, güney ve batıda Çorum, kuzeyde 
Samsun illeriyle çevrilidir. Amasya ilinin kuzeybatısındaki dağlık 
kesimde yer alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Tavşan Dağı, 
güneybatısını Ereğli Dağı, batısını da İnegöl Dağı bulunmaktadır. 
Tavşan ve Ereğli Dağları’nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin 
orta ve doğu kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve 
Hamamözü Deresi gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan sonra ilçe 
sınırları dışında Kızılırmak ve Yeşilırmak’a katılır.
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Kızılcık Reçeli 
250 g

50g 250g 450g 800g

50g 250g 450g 800g

Kızılcık Reçeli 
450 g
Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinde Arı Kadınlar Kooperatif üyesi 
Birsel Bayrak tarafından toplanan bölgemizde kiren olarak da bilinen 
kızılcıklardan yapılan katkısız reçellerimiz, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Reçelimizin üretim yeri olan Gümüşhacıköy, 
Amasya ilinin en batıdaki ilçesidir. Daha önceki adı Hacı Köy iken Gümüş 
Nahiyesi ile adı birleştirilerek Gümüşhacıköy denmiştir. Amasya’ya 
68 km, Merzifon’a 22 km uzaklıkta olan Gümüşhacıköy ilçesinin yüz 
ölçümü 819 km2’dir. Doğuda Merzifon ilçesi, güney ve batıda Çorum, 
kuzeyde Samsun illeriyle çevrilidir. Amasya ilinin kuzeybatısındaki 
dağlık kesimde yer alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Tavşan 
Dağı, güneybatısını Ereğli Dağı, batısını da İnegöl Dağı bulunmaktadır. 
Tavşan ve Ereğli Dağları’nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin 
orta ve doğu kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve 
Hamamözü Deresi gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan sonra ilçe 
sınırları dışında Kızılırmak ve Yeşilırmak’a katılır.

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinde Arı Kadınlar Kooperatif üyesi 
Birsel Bayrak tarafından toplanan bölgemizde kiren olarak da bilinen 
kızılcıklardan yapılan katkısız reçellerimiz, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Reçelimizin üretim yeri olan Gümüşhacıköy, 
Amasya ilinin en batıdaki ilçesidir. Daha önceki adı Hacı Köy iken Gümüş 
Nahiyesi ile adı birleştirilerek Gümüşhacıköy denmiştir. Amasya’ya 
68 km, Merzifon’a 22 km uzaklıkta olan Gümüşhacıköy ilçesinin yüz 
ölçümü 819 km2’dir. Doğuda Merzifon ilçesi, güney ve batıda Çorum, 
kuzeyde Samsun illeriyle çevrilidir. Amasya ilinin kuzeybatısındaki 
dağlık kesimde yer alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Tavşan 
Dağı, güneybatısını Ereğli Dağı, batısını da İnegöl Dağı bulunmaktadır. 
Tavşan ve Ereğli Dağları’nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin 
orta ve doğu kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve 
Hamamözü Deresi gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan sonra ilçe 
sınırları dışında Kızılırmak ve Yeşilırmak’a katılır.
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Kızılcık Reçeli 
30 g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinde Arı Kadınlar Kooperatif üyesi 
Birsel Bayrak tarafından toplanan bölgemizde kiren olarak da bilinen 
kızılcıklardan yapılan katkısız reçellerimiz, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Reçelimizin üretim yeri olan Gümüşhacıköy, 
Amasya ilinin en batıdaki ilçesidir. Daha önceki adı Hacı Köy iken Gümüş 
Nahiyesi ile adı birleştirilerek Gümüşhacıköy denmiştir. Amasya’ya 
68 km, Merzifon’a 22 km uzaklıkta olan Gümüşhacıköy ilçesinin yüz 
ölçümü 819 km2’dir. Doğuda Merzifon ilçesi, güney ve batıda Çorum, 
kuzeyde Samsun illeriyle çevrilidir. Amasya ilinin kuzeybatısındaki 
dağlık kesimde yer alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Tavşan 
Dağı, güneybatısını Ereğli Dağı, batısını da İnegöl Dağı bulunmaktadır. 
Tavşan ve Ereğli Dağları’nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin 
orta ve doğu kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve 
Hamamözü Deresi gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan sonra ilçe 
sınırları dışında Kızılırmak ve Yeşilırmak’a katılır.

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Medine ALKOÇ 
tarafından toplanan narlardan yapılan katkısız reçellerimiz, 
doğrudan siz değerli tüketicilerimizin beğenisine 
sunulmaktadır. Sabah kahvaltılarınız arasında yer vereceğiniz 
çilek reçelimiz, sağlıklı cam kavanozlarda muhafaza 
edilmektedir. Reçelimizin üretim yeri olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve rakımı 
600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın yanı sıra 
yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, 
haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Nar Reçeli 
250 g
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Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesi Çetmi Köyünde 
üretim yapan Keziban BAYRAM tarafından çam kozalak 
şuruplarımız doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı 
cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Kozalak şurubu; 
bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı 
korur. Mikroplara karşı vücudun dinç kalmasını sağlar. 
Metabolizmayı düzene sokar, uyku sorunlarının üstesinden 
gelir. Kozalak şurubunun sakinleştirici etkisi vardır, stresli 
anlarda tüketilebilir. Çam kozalak şurubumuzun üretim yeri 
olan Çetmi, Gümüşhacıköy’e 7 km., Amasya’ya ise 77 km. 
uzaklıktadır. Nüfusu 518 olan köyde hayvancılığın yanı sıra 
tütün, soğan, şeker pancarı ve buğday tarımı yapılmaktadır.

Çam Kozalak
Şurubu 
250 g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Medine ALKOÇ 
tarafından toplanan narlardan yapılan katkısız reçellerimiz, 
doğrudan siz değerli tüketicilerimizin beğenisine 
sunulmaktadır. Sabah kahvaltılarınız arasında yer vereceğiniz 
çilek reçelimiz, sağlıklı cam kavanozlarda muhafaza 
edilmektedir. Reçelimizin üretim yeri olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve rakımı 
600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın yanı sıra 
yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, 
haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Nar Reçeli 
450 g
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Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesi Çetmi Köyünde 
üretim yapan Keziban BAYRAM tarafından çam kozalak 
şuruplarımız doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı 
cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Kozalak şurubu; 
bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı 
korur. Mikroplara karşı vücudun dinç kalmasını sağlar. 
Metabolizmayı düzene sokar, uyku sorunlarının üstesinden 
gelir. Kozalak şurubunun sakinleştirici etkisi vardır, stresli 
anlarda tüketilebilir. Çam kozalak şurubumuzun üretim yeri 
olan Çetmi, Gümüşhacıköy’e 7 km., Amasya’ya ise 77 km. 
uzaklıktadır. Nüfusu 518 olan köyde hayvancılığın yanı sıra 
tütün, soğan, şeker pancarı ve buğday tarımı yapılmaktadır.

Çam Kozalak
Şurubu 
430 g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Hülya ÇALIŞKAN tarafından 
toplanan vişnelerden yapılan katkısız reçellerimiz, 
sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Reçelimizin üretim yeri olan Bulak Köyü, Merzifon’a 18 
km, Amasya’ya ise 60 km uzaklıkta ve rakımı 726 m.’dir. 
Nüfusu 373 olan köyde üreticilerimiz, hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday ve şeker pancarı 
tarımı yapmaktadır.

Vişne Reçeli 
450 g
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Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Zuhal ÇALIŞKAN 
tarafından özenle toplanan vişnelerle yapılan vişne 
reçellerimizin lezzetine doyamayacaksınız. Reçelimiz 
doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam 
kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Reçelimiz üretim 
yeri olan Bulak Köyü, Merzifon’a 18 km., Amasya’ya 
ise 60 km. uzaklıkta ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 
olan köyde üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra 
yaygın olarak arpa, buğday ve şeker pancarı tarımı 
yapmaktadır.

Vişne Reçeli 
725 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Zuhal ÇALIŞKAN 
tarafından özenle toplanan vişnelerle yapılan vişne 
reçellerimizin lezzetine doyamayacaksınız. Reçelimiz 
doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam 
kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Reçelimiz üretim 
yeri olan Bulak Köyü, Merzifon’a 18 km., Amasya’ya 
ise 60 km. uzaklıkta ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 
olan köyde üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra 
yaygın olarak arpa, buğday ve şeker pancarı tarımı 
yapmaktadır.

Vişne Reçeli 
50 g
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50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Zuhal ÇALIŞKAN tarafından 
taze vişnelerden yapılan vişne reçelinin lezzetine 
doyamayacaksınız. Reçelimiz doğal yöntemlerle özenle 
hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Reçelimizin üretim yeri olan Bulak Köyü, Merzifon’a 18 km, 
Amasya’ya ise 60 km uzaklıkta ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 
373 olan köyde üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday ve şeker pancarı tarımı yapmaktadır.

Vişne Reçeli 
250 g 

50g 250g 450g 800g

Alıç Marmelatı 
800 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Hülya ÇALIŞKAN tarafından 
toplanan alıçlardan yapılan katkısız marmelatlarımız, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Ürünümüzün 800 ve 450 gr.’lık 
seçenekleri bulunmaktadır. Marmelatımızın üretim yeri olan 
Bulak Köyü, Merzifon’a 18 km, Amasya’ya ise 60 km uzaklıkta 
ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde üreticilerimiz, 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday ve şeker 
pancarı tarımı yapmaktadır.
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50g 250g 450g 800g

Alıç Marmelatı 
450 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Hülya ÇALIŞKAN tarafından 
toplanan alıçlardan yapılan katkısız marmelatlarımız, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Alıç Marmelatımız şekersiz haliyle 
de alıçtan vazgeçemeyenlerin damak tadına hitap ediyor. 
Marmelatımızın üretim yeri olan Bulak Köyü, Merzifon’a 18 
km, Amasya’ya ise 60 km uzaklıkta ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 
373 olan köyde üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday ve şeker pancarı tarımı yapmaktadır.

Alıç Marmelatı 
220 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Hülya ÇALIŞKAN tarafından 
toplanan alıçlardan yapılan katkısız marmelatlarımız, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Alıç Marmelatımız şekersiz haliyle 
de alıçtan vazgeçemeyenlerin damak tadına hitap ediyor. 
Marmelatımızın üretim yeri olan Bulak Köyü, Merzifon’a 18 
km, Amasya’ya ise 60 km uzaklıkta ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 
373 olan köyde üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday ve şeker pancarı tarımı yapmaktadır.
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Alıç Marmelatı 
50 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Hülya ÇALIŞKAN tarafından 
toplanan alıçlardan yapılan katkısız marmelatlarımız, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Ürünümüzün 825 ve 450 gr.’lık 
seçenekleri bulunmaktadır. Marmelatımızın üretim yeri olan 
Bulak Köyü, Merzifon’a 18 km, Amasya’ya ise 60 km uzaklıkta 
ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde üreticilerimiz, 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday ve şeker 
pancarı tarımı yapmaktadır.

50g 250g 450g 800g

Alıç Marmelatı 
450 g / Şekersiz

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Hülya ÇALIŞKAN tarafından 
toplanan alıçlardan yapılan katkısız marmelatlarımız, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Ürünümüzün 825 ve 450 gr.’lık 
seçenekleri bulunmaktadır. Marmelatımızın üretim yeri olan 
Bulak Köyü, Merzifon’a 18 km, Amasya’ya ise 60 km uzaklıkta 
ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde üreticilerimiz, 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday ve şeker 
pancarı tarımı yapmaktadır.
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Kızılcık Marmelatı 
250 g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Ayşegül ALKOÇ 
tarafından toplanan kızılcıklardan yapılan sağlıklı kızılcık 
marmelatlarımız, doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, 
sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Marmelatımızın üretim yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 
3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. 
Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak 
arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile 
ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Kızılcık Marmelatı 
450 g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Ayşegül ALKOÇ 
tarafından toplanan kızılcıklardan yapılan sağlıklı kızılcık 
marmelatlarımız, doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, 
sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Marmelatımızın üretim yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 
3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. 
Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak 
arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile 
ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.
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50g 250g 450g 800g

Kuşburnu
Marmelatı 
250 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde Çalışan 
Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla ALKOÇ tarafından toplanan 
kuşburnulardan yapılan katkısız marmelatlarımız, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Marmelatımızın üretim yeri olan Yolüstü 
Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve 
rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın yanı 
sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, 
haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

50g 250g 450g 800g

Kuşburnu Marmelatı 
450 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla ALKOÇ tarafından 
toplanan kuşburnulardan yapılan katkısız marmelatlarımız, 
doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam 
kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Marmelatımızın üretim 
yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 
km uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker 
pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.
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Kuşburnu Marmelatı 
650 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla ALKOÇ tarafından 
toplanan kuşburnulardan yapılan katkısız marmelatlarımız, 
doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam 
kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Marmelatımızın üretim 
yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 
km uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker 
pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.

Kuşburnu Marmelatı 
450 g (Şekersiz)

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla ALKOÇ 
tarafından toplanan kuşburnulardan yapılan katkısız 
marmelatlarımız, doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, 
sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Kuşburnu 
Marmelatımız şekersiz haliyle de kuşburnu marmelatından 
vazgeçemeyenlerin damak tadına hitap ediyor. 
Marmelatımızın üretim yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 
3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. 
Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak 
arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile 
ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.
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Kuşburnu Marmelatı 
50 g

Kuşburnu Marmelatı 
30 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla ALKOÇ tarafından 
toplanan kuşburnulardan yapılan katkısız marmelatlarımız, 
doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam 
kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Marmelatımızın üretim 
yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 
km uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker 
pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla ALKOÇ tarafından 
toplanan kuşburnulardan yapılan katkısız marmelatlarımız, 
doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam 
kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Marmelatımızın üretim 
yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 
km uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker 
pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.



w w w . a m e s i a . c o m

54

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Hülya ÇALIŞKAN tarafından 
bölgede yetiştirilen şeker pancarlarından yapılan kabaklı 
pancar pekmezinin lezzetine doyamayacaksınız. Pekmezimi 
doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam 
kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Pekmezimizin üretim 
yeri olan Bulak Köyü, Merzifon’a 18 km, Amasya’ya ise 60 
km uzaklıkta ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde 
üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, 
buğday ve şeker pancarı tarımı yapmaktadır.

Kabaklı 
Pancar Pekmezi 
250 g

Ayva Marmelatı 
450 g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinde Arı Kadınlar Kooperatif 
üyesi Birsel Bayrak tarafından toplanan ayvallardan yapılan sağlıklı 
ayva marmelatlarımız, doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, 
sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Marmelatımızın 
üretim yeri olan Gümüşhacıköy, Amasya ilinin en batıdaki ilçesidir. 
Daha önceki adı Hacı Köy iken Gümüş Nahiyesi ile adı birleştirilerek 
Gümüşhacıköy denmiştir. Amasya’ya 68 km, Merzifon’a 22 km 
uzaklıkta olan Gümüşhacıköy ilçesinin yüz ölçümü 819 km2’dir. 
Doğuda Merzifon ilçesi, güney ve batıda Çorum, kuzeyde Samsun 
illeriyle çevrilidir. Amasya ilinin kuzeybatısındaki dağlık kesimde yer 
alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Tavşan Dağı, güneybatısını 
Ereğli Dağı, batısını da İnegöl Dağı bulunmaktadır. Tavşan ve Ereğli 
Dağları’nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin orta ve doğu 
kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve Hamamözü 
Deresi gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan sonra ilçe sınırları 
dışında Kızılırmak ve Yeşilırmak’a katılır.
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Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Hülya ÇALIŞKAN tarafından 
bölgede yetiştirilen şeker pancarlarından yapılan kabaklı 
pancar pekmezinin lezzetine doyamayacaksınız. Pekmezimi 
doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam 
kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Pekmezimizin üretim 
yeri olan Bulak Köyü, Merzifon’a 18 km, Amasya’ya ise 60 
km uzaklıkta ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde 
üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, 
buğday ve şeker pancarı tarımı yapmaktadır.

Kabaklı 
Pancar Pekmezi 
450 g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Zuhal ÇALIŞKAN tarafından 
bölgede yetiştirilen şeker pancarlarından yapılan pancar 
pekmezinin lezzetine doyamayacaksınız. Pekmezimi doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Pekmezimizin üretim yeri olan Bulak 
Köyü, Merzifon’a 18 km, Amasya’ya ise 60 km uzaklıkta ve 
rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde üreticilerimiz, 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday ve şeker 
pancarı tarımı yapmaktadır.

Pancar Pekmezi 
450 g
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Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Zuhal ÇALIŞKAN tarafından 
bölgede yetiştirilen şeker pancarlarından yapılan pancar 
pekmezinin lezzetine doyamayacaksınız. Pekmezimi doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Pekmezimizin üretim yeri olan Bulak 
Köyü, Merzifon’a 18 km, Amasya’ya ise 60 km uzaklıkta ve 
rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde üreticilerimiz, 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday ve şeker 
pancarı tarımı yapmaktadır.

Pancar Pekmezi 
250 g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde Çalışan 
Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Medine ALKOÇ tarafından 
toplanan üzümlerden yapılan katkısız pekmezimiz, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Pekmezimizin üretim yeri olan Yolüstü 
Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve 
rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, 
ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Üzüm Pekmezi 
450 g
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Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Medine ALKOÇ 
tarafından toplanan üzümlerden yapılan beyaz üzüm 
pekmezinin lezzetine doyamayacaksınız. Pekmezimiz doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Pekmezimizin üretim yeri olan Yolüstü 
Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve 
rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, 
ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Üzüm Pekmezi 
400 g  (Beyaz)

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Beden Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Müşerref TOPAL tarafından 
toplanan acuklardan, katkı ve koruyucu kullanılmadan doğal 
yöntemlerle yapılan pekmezler, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Ekşilerimizin üretim yeri olan Beden 
Köyü, Gümüşhacıköy’e 8 km., Amasya’ya ise 78 km. uzaklıkta 
ve rakımı 1040 m.’dir. Nüfusu 139 olan köyün geçim kaynağı 
tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Acuk Pekmezi 
235 g
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Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Beden Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Müşerref TOPAL tarafından 
toplanan acuklardan katkı ve koruyucu kullanılmadan doğal 
yöntemlerle yapılan ekşilerimiz, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Ekşilerimizin üretim yeri olan Beden 
Köyü, Gümüşhacıköy’e 8 km., Amasya’ya ise 78 km. uzaklıkta 
ve rakımı 1040 m.’dir. Nüfusu 139 olan köyün geçim kaynağı 
tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Acuk Ekşisi 
235 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Başkanı Medine ALKOÇ 
tarafından üretimi gerçekleştirilen acukalarımız, doğrudan 
siz değerli tüketicilerimizin beğenisine sunulmaktadır. Sabah 
kahvaltılarınız arasında yer vereceğiniz acukalarımız, sağlıklı 
cam kavanozlarda muhafaza edilmektedir. Acukalarımızın 
üretim yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km., Amasya’ya 
ise 46 km. uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan 
köyde hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, 
şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz 
yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Acuka 
200 g
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50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Alıcık Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Sevgi İVGEN tarafından 
toplanan elmalarla yapılan katkısız elma pekmezimiz, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam şişelerde satışa 
sunulmaktadır. Pekmezimizin üretim yeri olan olan Alıcık 
Köyü, Amasya’ya 57 km, Merzifon’a ise 12 km uzaklıktadır. 
Alıcık Köyü, düz ve ovalık bir araziye sahiptir. Nüfusu 479 olan 
köydeki üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak 
arpa, buğday ayçiçeği, soğan ve şeker pancarı tarımı ile ceviz 
yetiştiriciliği yapmaktadır.

Elma Pekmezi 
220 g

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Beden Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Müşerref TOPAL tarafından 
toplanan elmalarla yapılan katkısız elma reçellerimiz, 
sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Elma 
reçelimizin üretim yeri olan Beden Köyü, Gümüşhacıköy’e 
8 km., Amasya’ya ise 78 km. uzaklıkta ve rakımı 1040 m.’dir. 
Nüfusu 139 olan köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa 
dayalıdır.

Elma Reçeli 
400 g
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Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Kağnıcı 
Köyünde Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Emine AL 
tarafından yapılan sağlıklı armut pekmezlerimiz, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam şişelerde satışa 
sunulmaktadır.
Pekmezimizin üretim yeri olan Kağnıcı Köyü, Amasya’ya 
90 km, Gümüşhacıköy’e ise 20 km uzaklıktadır. 1260 m. 
rakımı ile yüksek ve ormanlık bir alanda bulunan köyümüz 
zengin bitki örtüsüne sahiptir. Dağlık ve ormanlık alanlarda, 
doğal ortamlarda yetişen alıç, kızılcık, armut, dağ elması ve 
kuşburnu meyveleri de bulunmaktadır. 

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Kağnıcı 
Köyünde Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Emine AL 
tarafından yapılan sağlıklı armut pekmezlerimiz, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam şişelerde satışa 
sunulmaktadır.
Pekmezimizin üretim yeri olan Kağnıcı Köyü, Amasya’ya 
90 km, Gümüşhacıköy’e ise 20 km uzaklıktadır. 1260 m. 
rakımı ile yüksek ve ormanlık bir alanda bulunan köyümüz 
zengin bitki örtüsüne sahiptir. Dağlık ve ormanlık alanlarda, 
doğal ortamlarda yetişen alıç, kızılcık, armut, dağ elması ve 
kuşburnu meyveleri de bulunmaktadır. 

Armut Pekmezi 
250 g

Armut Pekmezi 
450 g

50g 250g 450g 800g

50g 250g 450g 800g
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50g 250g 450g 800g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Zuhal ÇALIŞKAN tarafından 
şekersiz olarak taze Gojiberrylerden yapılan Gojiberry 
pekmezinin lezzetine doyamayacaksınız. Pekmezimiz doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Pekmezimizin üretim yeri olan Bulak 
Köyü, Merzifon’a 18 km, Amasya’ya ise 60 km uzaklıkta ve 
rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde üreticilerimiz, 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday ve şeker 
pancarı tarımı yapmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Zuhal ÇALIŞKAN tarafından 
şekersiz olarak taze Gojiberrylerden yapılan Gojiberry 
pekmezinin lezzetine doyamayacaksınız. Pekmezimiz doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Pekmezimizin üretim yeri olan Bulak 
Köyü, Merzifon’a 18 km, Amasya’ya ise 60 km uzaklıkta ve 
rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde üreticilerimiz, 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday ve şeker 
pancarı tarımı yapmaktadır.

Goji Berry Pekmezi 
250 g (Şekersiz)

Goji Berry Pekmezi 
450 g (Şekersiz)
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Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Zuhal ÇALIŞKAN tarafından 
taze Gojiberrylerden yapılan Gojiberry reçelinin lezzetine 
doyamayacaksınız. Reçelimiz doğal yöntemlerle özenle 
hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Reçelimizin üretim yeri olan Bulak Köyü, Merzifon’a 18 km, 
Amasya’ya ise 60 km uzaklıkta ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 
373 olan köyde üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday ve şeker pancarı tarımı yapmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Zuhal ÇALIŞKAN tarafından 
taze Gojiberrylerden yapılan Gojiberry reçelinin lezzetine 
doyamayacaksınız. Reçelimiz doğal yöntemlerle özenle 
hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Reçelimizin üretim yeri olan Bulak Köyü, Merzifon’a 18 km, 
Amasya’ya ise 60 km uzaklıkta ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 
373 olan köyde üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday ve şeker pancarı tarımı yapmaktadır.

Goji Berry Reçeli 
450 g

Goji Berry Reçeli 
250 g

50g 250g 450g 800g

50g 250g 450g 800g
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Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Zuhal ÇALIŞKAN tarafından 
taze Gojiberrylerden yapılan Gojiberry reçelinin lezzetine 
doyamayacaksınız. Reçelimiz doğal yöntemlerle özenle 
hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Reçelimizin üretim yeri olan Bulak Köyü, Merzifon’a 18 km, 
Amasya’ya ise 60 km uzaklıkta ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 
373 olan köyde üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday ve şeker pancarı tarımı yapmaktadır.

Goji Berry Reçeli 
30 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Medine Alkoç 
tarafından toplanan Narlarla yapılan katkısız nar eşkisi, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam şişelerde satışa 
sunulmaktadır. Nar eşkimizin üretim yeri olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve rakımı 
600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın yanı sıra 
yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, 
haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Nar Ekşisi 
330 ml 
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Ürün Bilgisi: Suluova ilçesi, Harmanağılı Köyünde üretim 
yapan Taha KARA tarafından toplanan hünnaplarla yapılan 
katkısız hünnap pekmezimiz, doğal yöntemlerle özenle 
hazırlanarak, sağlıklı cam şişelerde satışa sunulmaktadır. 
Pekmezimizin üretim yeri olan Harmanağılı Köyü, Suluova’ya 
14 km, Amasya’ya ise 10 km uzaklıktadır. Nüfusu 200 olan 
köyde hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak mısır, yonca, 
pancar tarımı ile hünnap ve elma yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Hünnap Pekmezi 
420 g 

Ürün Bilgisi: Suluova ilçesi, Harmanağılı Köyünde üretim 
yapan Taha KARA tarafından toplanan hünnaplarla yapılan 
katkısız hünnap pekmezimiz, doğal yöntemlerle özenle 
hazırlanarak, sağlıklı cam şişelerde satışa sunulmaktadır. 
Pekmezimizin üretim yeri olan Harmanağılı Köyü, Suluova’ya 
14 km, Amasya’ya ise 10 km uzaklıktadır. Nüfusu 200 olan 
köyde hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak mısır, yonca, 
pancar tarımı ile hünnap ve elma yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Hünnap Pekmezi 
240 g 



w w w . a m e s i a . c o m . t r

65

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinde Arı Kadınlar Kooperatif 
üyesi Birsel Bayrak tarafından toplanan ahududulardan yapılan 
katkısız reçelimiz, doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı 
cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Reçelimizin üretim yeri 
olan Gümüşhacıköy, Amasya ilinin en batıdaki ilçesidir. Daha 
önceki adı Hacı Köy iken Gümüş Nahiyesi ile adı birleştirilerek 
Gümüşhacıköy denmiştir. Amasya’ya 68 km, Merzifon’a 22 km 
uzaklıkta olan Gümüşhacıköy ilçesinin yüz ölçümü 819 km2’dir. 
Doğuda Merzifon ilçesi, güney ve batıda Çorum, kuzeyde Samsun 
illeriyle çevrilidir. Amasya ilinin kuzeybatısındaki dağlık kesimde yer 
alan ilçe topraklarının kuzeydoğusunu Tavşan Dağı, güneybatısını 
Ereğli Dağı, batısını da İnegöl Dağı bulunmaktadır. Tavşan ve Ereğli 
Dağları’nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin orta ve doğu 
kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve Hamamözü 
Deresi gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan sonra ilçe sınırları 
dışında Kızılırmak ve Yeşilırmak’a katılır.

Ahududu Reçeli 
250 g

50g 250g 450g 800g

50g 250g 450g 800g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Ayşegül ALKOÇ 
tarafından toplanan ıhlamurlardan yapılan katkısız ıhlamur 
reçelimiz, doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı 
cam şişelerde satışa sunulmaktadır. Reçelimizin üretim 
yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 
km uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker 
pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.

Ihlamur Reçeli 
250 g
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Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla ALKOÇ tarafından 
taptaze sütlerden yapılan katkısız süt reçelimiz, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam şişelerde 
canilyalı, cevizli ve fındıklı olarak 3 farklı şekilde satışa 
sunulmaktadır. Reçelimizin üretim yeri olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km., Amasya’ya ise 46 km. uzaklıkta ve rakımı 
600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın yanı sıra 
yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, 
haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla ALKOÇ tarafından 
taptaze sütlerden yapılan katkısız süt reçelimiz, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam şişelerde 
canilyalı, cevizli ve fındıklı olarak 3 farklı şekilde satışa 
sunulmaktadır. Reçelimizin üretim yeri olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km., Amasya’ya ise 46 km. uzaklıkta ve rakımı 
600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın yanı sıra 
yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, 
haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Süt Reçeli 
250 g

Vanilyalı
Süt Reçeli 
250 g
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Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla ALKOÇ tarafından 
taptaze sütlerden yapılan katkısız süt reçelimiz, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam şişelerde 
canilyalı, cevizli ve fındıklı olarak 3 farklı şekilde satışa 
sunulmaktadır. Reçelimizin üretim yeri olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km., Amasya’ya ise 46 km. uzaklıkta ve rakımı 
600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın yanı sıra 
yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, 
haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla ALKOÇ tarafından 
taptaze sütlerden yapılan katkısız süt reçelimiz, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam şişelerde 
canilyalı, cevizli ve fındıklı olarak 3 farklı şekilde satışa 
sunulmaktadır. Reçelimizin üretim yeri olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km., Amasya’ya ise 46 km. uzaklıkta ve rakımı 
600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın yanı sıra 
yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, 
haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Fındıklı
Süt Reçeli 
250 g

Cevizli
Süt Reçeli 
200 g
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Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Medine 
ALKOÇ tarafından kuru incirlerin bol bol cevizle buluştuğu 
reçellerimiz, doğrudan siz değerli tüketicilerimizin 
beğenisine sunulmaktadır. Sabah kahvaltılarınız arasında yer 
vereceğiniz cevizli incir reçelimiz, sağlıklı cam kavanozlarda 
muhafaza edilmektedir. Reçelimizin üretim yeri olan Yolüstü 
Köyü, Merzifon’a 3,5 km., Amasya’ya ise 46 km. uzaklıkta 
ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, 
ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Medine 
ALKOÇ tarafından kuru incirlerin bol bol cevizle buluştuğu 
reçellerimiz, doğrudan siz değerli tüketicilerimizin 
beğenisine sunulmaktadır. Sabah kahvaltılarınız arasında yer 
vereceğiniz cevizli incir reçelimiz, sağlıklı cam kavanozlarda 
muhafaza edilmektedir. Reçelimizin üretim yeri olan Yolüstü 
Köyü, Merzifon’a 3,5 km., Amasya’ya ise 46 km. uzaklıkta 
ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, 
ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Cevizli Kuru İncir 
Reçeli 
430 g

Cevizli Kuru İncir 
Reçeli 
30 g
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Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Medine 
ALKOÇ tarafından kuru incirlerin bol bol cevizle buluştuğu 
reçellerimiz, doğrudan siz değerli tüketicilerimizin 
beğenisine sunulmaktadır. Sabah kahvaltılarınız arasında yer 
vereceğiniz cevizli incir reçelimiz, sağlıklı cam kavanozlarda 
muhafaza edilmektedir. Reçelimizin üretim yeri olan Yolüstü 
Köyü, Merzifon’a 3,5 km., Amasya’ya ise 46 km. uzaklıkta 
ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, 
ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Cevizli Kuru İncir 
Reçeli 
250 g

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesi Çetmi Köyünde üretim 
yapan Keziban BAYRAM tarafından toplanan vişnelerle 
yapılan katkısız kompostomuz, doğal yöntemlerle özenle 
hazırlanarak, sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Kompostomuzun üretim yeri olan Çetmi, Gümüşhacıköy’e 7 
km, Amasya’ya ise 77 km uzaklıktadır. Nüfusu 518 olan köyde 
hayvancılığın yanı sıra tütün, soğan, şeker pancarı ve buğday 
tarımı yapılmaktadır.

Vişne Komposto 
700 g
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Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde Çalışan 
Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Medine ALKOÇ tarafından 
toplanan kayısılardan yapılan katkısız meyve suyumuz, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam şişelerde satışa 
sunulmaktadır. Meyve suyumuzun üretim yeri olan Yolüstü 
Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve 
rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, 
ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde Çalışan 
Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Medine ALKOÇ tarafından 
toplanan kayısılardan yapılan katkısız meyve suyumuz, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam şişelerde satışa 
sunulmaktadır. Meyve suyumuzun üretim yeri olan Yolüstü 
Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve 
rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, 
ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Kayısı
Meyve Suyu 
1 lt

Vişne
Meyve Suyu 
1 lt
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Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Medine ALKOÇ 
tarafından kavurulan susamlar özenle hazırlanarak tahin 
halini alıyor. Hazırlanan tahinlerimiz sağlıklı cam kovanozlarda 
satışı sunulmaktadır. Tahinimizin üretim yeri olan Yolüstü 
Köyü, Merzifon’a 3,5 km., Amasya’ya ise 46 km. uzaklıkta 
ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, 
ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Tahin 
200 g
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Ürün Bilgisi: Bahçelerimizden toplanan domatesler 
doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam 
kavanozlarda acılı ve acısız olarak satışa sunulmaktadır. 
Marmelatlardan reçellere, sirkelerden bakliyatlara, 
hamur işlerinden kurutulmuş gıdalara kadar birçok 
farklı lezzetleri siz değerli tüketicilerimizle buluşturan 
Amesia Gıda, ezme çeşitleriyle de damak zevkinize 
hitap ediyor. Kurutulmuş domates ezmesinin ağzınızda 
bırakacağı tada doyamayacaksınız.

Kuru Domates
Ezmesi
370 g (Acılı)

Ürün Bilgisi: Bahçelerimizden toplanan domatesler 
doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam 
kavanozlarda acılı ve acısız olarak satışa sunulmaktadır. 
Marmelatlardan reçellere, sirkelerden bakliyatlara, 
hamur işlerinden kurutulmuş gıdalara kadar birçok 
farklı lezzetleri siz değerli tüketicilerimizle buluşturan 
Amesia Gıda, ezme çeşitleriyle de damak zevkinize 
hitap ediyor. Kurutulmuş domates ezmesinin ağzınızda 
bırakacağı tada doyamayacaksınız.

Kuru Domates
Ezmesi
370 g (Acısız)
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Ürün Bilgisi: Bahçelerimizden toplanan domatesler ve 
biberler doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı 
cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Besin değeri 
oldukça yüksek olan salçalarımızın yemeklerinize ayrı 
bir lezzet katacak. Katkısız ve oldukça sağlıklı ev yapımı 
salçalarımızın lezzetine doyamayacaksınız

Salça 
600 g (Ev Yapımı)
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Alıç Sirkesi 
250 ml

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinde Arı Kadınlar 
Kooperatif üyesi Birsel BAYRAK tarafından toplanan alıçlar 
doğal fermantasyon yöntemiyle sirke yapılarak, 250ml’lik 
sağlıklı cam şişelerde satışa sunulmaktadır. Sirkemizin üretim 
yeri olan Gümüşhacıköy, Amasya ilinin en batıdaki ilçesidir. 
Daha önceki adı Hacı Köy iken Gümüş Nahiyesi ile adı 
birleştirilerek Gümüşhacıköy denmiştir. Amasya’ya 68 km, 
Merzifon’a 22 km uzaklıkta olan Gümüşhacıköy ilçesinin yüz 
ölçümü 819 km2’dir. Doğuda Merzifon ilçesi, güney ve batıda 
Çorum, kuzeyde Samsun illeriyle çevrilidir. Amasya ilinin 
kuzeybatısındaki dağlık kesimde yer alan ilçe topraklarının 
kuzeydoğusunu Tavşan Dağı, güneybatısını Ereğli Dağı, 
batısını da İnegöl Dağı bulunmaktadır. Tavşan ve Ereğli 
Dağları’nın dorukları ilçe sınırları dışındadır. İlçenin orta ve 
doğu kesimi ovalıktır. Dağlardan inen Gümüşsuyu çayı ve 
Hamamözü Deresi gibi akarsular bu ovalık alanı suladıktan 
sonra ilçe sınırları dışında Kızılırmak ve Yeşilırmak’a katılır.

Elma Sirkesi 
250 ml
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Ürün Bilgisi: Bal sirkelerimiz, Merzifon’un Aksungur 
Köyünde Emine GÜLLE tarafından doğal fermantasyon 
yöntemiyle üretilmektedir. Sirkemizin üretim yerimiz 
Aksungur Köyü olup Amasya iline 44 km., Merzifon 
ilçesine 5 km. uzaklıktadır. Rakımı 800 metre olan köyün 
eski adı Gemerez’dir. Köyün yerleşim alanı geniş ve 
düzlüktür. Etrafı yeşillik ve bahçeliktir. Kuzey tarafında 
köy korusu, yaylaları ve geniş otluk alanları mevcuttur. 
Yeşillikleri ve yazın şırıl şırıl akan dere suları ile meşhur 
köy deresi çevresinde kavak, söğüt, ceviz, iğde, erik ve 
diğer meyvelerden oluşan bahçeler bulunmaktadır. 
Köyde geçim tarım ve hayvancılık üzerinedir.

Bal sirkesi 
250 ml
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Ürün Bilgisi: Merzifon’a bağlı Gümüştepe Köyü’nde Amesia 
Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi Hadiye ÇEVİK tarafından yapılan 
ve kesmesi hayli zahmetli olan ev yapımı makarnalarımız 500 
g. ve 1000 g. paketlerde satışa sunulmaktadır. Makarnamızın 
üretim yeri olan Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, 
Amasya’ya 73 km uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde geçim 
tarım ve hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon’a bağlı Gümüştepe Köyü’nde Amesia 
Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi Hadiye ÇEVİK tarafından yapılan 
ve kesmesi hayli zahmetli olan ev yapımı makarnalarımız 500 
g. ve 1000 g. paketlerde satışa sunulmaktadır. Makarnamızın 
üretim yeri olan Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, 
Amasya’ya 73 km uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde geçim 
tarım ve hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.

Makarna 
500 g

Makarna 
1000 g
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Ürün Bilgisi: Merzifon’a bağlı Bulak Köyü’nde Amesia Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Zuhal ÇALIŞKAN tarafından ıspanak, 
havuç ve pancar ile yapılan ve kesmesi hayli zahmetli olan ev 
yapımı sebzeli makarnalarımız 500 g. ve 1000 g. paketlerde 
satışa sunulmaktadır. Sebzeli makarnamızın üretim yeri olan 
Bulak Köyü, Merzifon’a 18 km., Amasya’ya ise 60 km. uzaklıkta 
ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde üreticilerimiz, 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday ve şeker 
pancarı tarımı yapmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon’a bağlı Bulak Köyü’nde Amesia Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Zuhal ÇALIŞKAN tarafından ıspanak, 
havuç ve pancar ile yapılan ve kesmesi hayli zahmetli olan ev 
yapımı sebzeli makarnalarımız 500 g. ve 1000 g. paketlerde 
satışa sunulmaktadır. Sebzeli makarnamızın üretim yeri olan 
Bulak Köyü, Merzifon’a 18 km., Amasya’ya ise 60 km. uzaklıkta 
ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde üreticilerimiz, 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday ve şeker 
pancarı tarımı yapmaktadır.

Sebzeli Makarna 
1000 g

Sebzeli Makarna 
500 g
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Erişte 
500 g

Erişte 
1000 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe 
Köyünde Çalışan Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi Beyhan 
Dağ tarafından yapılan ve kesmesi hayli zahmetli olan 
ev yapımı eriştelerimiz 500 g. ve 1000 g. paketlerde 
satışa sunulmaktadır. Eriştelerimizin üretim yeri olan 
Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, Amasya’ya 73 km 
uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde geçim tarım ve 
hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe 
Köyünde Çalışan Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi Beyhan 
Dağ tarafından yapılan ve kesmesi hayli zahmetli olan 
ev yapımı eriştelerimiz 500 g. ve 1000 g. paketlerde 
satışa sunulmaktadır. Eriştelerimizin üretim yeri olan 
Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, Amasya’ya 73 km 
uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde geçim tarım ve 
hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.
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Kaypak
500 g

Kaypak 
1000 g

Ürün Bilgisi: Merzifon’a bağlı Gümüştepe Köyü’nde 
Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi Hadiye ÇEVİK 
tarafından yapılan ve kesmesi hayli zahmetli olan ev 
yapımı kaypaklarımız 500 g. ve 1000 g. paketlerde 
satışa sunulmaktadır. Kaypaklarımızın üretim yeri olan 
Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, Amasya’ya 73 km 
uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde geçim tarım ve 
hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon’a bağlı Gümüştepe Köyü’nde 
Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi Hadiye ÇEVİK 
tarafından yapılan ve kesmesi hayli zahmetli olan ev 
yapımı kaypaklarımız 500 g. ve 1000 g. paketlerde 
satışa sunulmaktadır. Kaypaklarımızın üretim yeri olan 
Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, Amasya’ya 73 km 
uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde geçim tarım ve 
hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.
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Un Tarhanası 
500 g

Islak Tarhana
800 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Ayşegül ALKOÇ 
tarafından özenle hazırlanan konsantre tarhanalarımız 
sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Kış 
aylarının vazgeçilmezi ve şifa kaynağı konsantre 
tarhanamızın üretim yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 
3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve rakımı 
600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, 
soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.

Ürün Bilgisi: Un tarhanalarımız, Merzifon’a bağlı 
Bulak Köyünde Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi 
Zuhal ÇALIŞKAN tarafından hazırlanıp geleneksel 
yöntemlerle kurutulduktan sonra siz değerli 
tüketicilerimize ulaştırılmaktadır. Türk mutfağının 
gelenekleri arasında yer alan, sevilerek tüketilen, bol 
mineral ve vitamin kaynağı tarhana, asırlardır cazibesini 
koruyor. Un tarhanamızın üretim yeri olan Bulak Köyü, 
Merzifon’a 18 km, Amasya’ya ise 60 km uzaklıkta ve 
rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde üreticilerimiz, 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday ve 
şeker pancarı tarımı yapmaktadır.
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Çorba
500 g

Çorba
1000 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe 
Köyünde Çalışan Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi Beyhan 
Dağ tarafından yapılan ve kesmesi hayli zahmetli olan 
ev yapımı çorbalarımız 500 g. ve 1000 g. paketlerde 
satışa sunulmaktadır. Çorbalarımızın üretim yeri olan 
Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, Amasya’ya 73 km 
uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde geçim tarım ve 
hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe 
Köyünde Çalışan Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi Beyhan 
Dağ tarafından yapılan ve kesmesi hayli zahmetli olan 
ev yapımı çorbalarımız 500 g. ve 1000 g. paketlerde 
satışa sunulmaktadır. Çorbalarımızın üretim yeri olan 
Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, Amasya’ya 73 km 
uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde geçim tarım ve 
hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.
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Köy Somunu 
Adet

Kuskus 
500 g

Ürün Bilgisi: Odun ateşi ile taş fırında hazırlanan 
köy ekmeklerimiz, günlük üretilmektedir. Doluca 
Köyü’nde ikamet eden Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi 
Üyesi Tekmile BIÇAK tarafından üretilen köy 
ekmeklerimiz kıvamını doğal üretimden almaktadır. 
Köy somunlarımızın üretim yeri olan Doluca Köyü, 
Amasya’ya 67 km, Gümüşhacıköy’e 15 km uzaklıktadır. 
Doluca Köyü’ndeki üreticilerimiz, tarım ve hayvancılık 
yapmaktadır. Şarlayık olarak bilinen şelalenin olduğu 
mesire alanı köy sınırları içerisindedir.

Ürün Bilgisi: Merzifon’a bağlı Gümüştepe Köyü’nde 
Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi Hadiye ÇEVİK 
tarafından yapılan ev yapımı kuskuslarımız 500 g. paket 
halinde satışa sunulmaktadır. Salata ve yemeklerinize 
ayrı bir lezzet katacak kuskuslarımızın üretim yeri olan 
Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, Amasya’ya 73 km 
uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde geçim tarım ve 
hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.
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Haşhaşlı Sacüstü
Adet

Bazlama
Adet

Ürün Bilgisi: Bazlama, kahvaltı sofralarınıza yepyeni 
bir lezzet katmaktadır. Amesia Arı Kadınlarımızın 
bazlamalara kattığı el lezzetiyle, Pazar kahvaltılarınızı 
büyük bir şölene çevireceksiniz.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Hülya ÇALIŞKAN 
tarafından bölgemizde yetişen haşhaş ile yapılan sac 
üstülerimiz, özenle hazırlanarak satışa sunulmaktadır. 
Haşhaşlı sacüstülerimizin üretim yeri olan Bulak Köyü, 
Merzifon’a 18 km, Amasya’ya ise 60 km uzaklıkta ve 
rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde üreticilerimiz, 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday ve 
şeker pancarı tarımı yapmaktadır.
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Nohut Unu 
500 g

Tam Buğday Unu  
1000 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla Alkoç 
tarafından bölgemizde yetişen nohutlar ile yapılan 
nohut unlarımız, doğrudan siz değerli tüketicilerimizin 
beğenisine sunulmaktadır. Nohut unumuzun üretim 
yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya 
ise 46 km uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 
olan köyde hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, 
buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı 
ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Ürün Bilgisi: Hamamözü ilçesinde üretim yapan, 
Seliha ŞİMŞEK tarafından bölgemizde yetişen 
buğdaylardan yapılan tam buğday unu özenle 
hazırlanarak satışa sunulmaktadır. Tam buğday 
unumuzun, üretim yeri olan Hamamözü ilçesi, Amasya 
il merkezine 90km uzaklıkta ve rakımı 710 m.’dir. Nüfusu 
3798 olan ilçemizde üreticilerimiz, hayvancılığın yanı 
sıra yaygın olarak buğday, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı 
tarımı ile yem bitkisi yetiştiriciliği yapmaktadır.
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Üveyik Unu
1000 g

Konsantre Tarhana
800 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Ayşegül ALKOÇ 
tarafından özenle hazırlanan konsantre tarhanalarımız 
sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Kış 
aylarının vazgeçilmezi ve şifa kaynağı konsantre 
tarhanamızın üretim yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 
3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve rakımı 
600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, 
soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.

Ürün Bilgisi: Hamamözü ilçesinde üretim yapan, 
Seliha ŞİMŞEK tarafından bölgemizde yetişen 
buğdaylardan yapılan üveyik unu özenle hazırlanarak 
satışa sunulmaktadır. Üveyik unumuzun, üretim yeri 
olan Hamamözü ilçesi, Amasya il merkezine 90km 
uzaklıkta ve rakımı 710 m.’dir. Nüfusu 3798 olan 
ilçemizde üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak buğday, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı tarımı ile 
yem bitkisi yetiştiriciliği yapmaktadır.



w w w . a m e s i a . c o m

88

Sıkma Tarhana 
500 g

Cevizli 
Köy Somunu  
Adet

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Ayşegül ALKOÇ 
tarafından özenle hazırlanıp geleneksel yöntemlerle 
kurutulduktan sonra siz değerli tüketicilerimize 
ulaştırılmaktadır. Türk mutfağının gelenekleri arasında 
yer alan, sevilerek tüketilen, bol mineral ve vitamin 
kaynağı sıkma tarhanamızın üretim yeri olan Yolüstü 
Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km 
uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, 
şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz 
yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Ürün Bilgisi: Odun ateşi ile taş fırında hazırlanan 
köy ekmeklerimiz, günlük üretilmektedir. Köy 
ekmeklerimizin cevizli, kuru üzümlü ve karışık 
seçenekleri de bulunmaktadır. Doluca Köyü’nde 
ikamet eden Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi 
Üyesi Tekmile BIÇAK tarafından üretilen köy 
ekmeklerimiz kıvamını doğal üretimden almaktadır. 
Köy somunlarımızın üretim yeri olan Doluca Köyü, 
Amasya’ya 67 km, Gümüşhacıköy’e 15 km uzaklıktadır. 
Doluca Köyü’ndeki üreticilerimiz, tarım ve hayvancılık 
yapmaktadır. Şarlayık olarak bilinen şelalenin olduğu 
mesire alanı köy sınırları içerisindedir.
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Kuru Üzümlü 
Köy Somunu  
Adet

Cevizli ve 
Kuru Üzümlü 
Köy Somunu  
Adet

Ürün Bilgisi: Odun ateşi ile taş fırında hazırlanan 
köy ekmeklerimiz, günlük üretilmektedir. Köy 
ekmeklerimizin cevizli, kuru üzümlü ve karışık 
seçenekleri de bulunmaktadır. Doluca Köyü’nde 
ikamet eden Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi 
Üyesi Tekmile BIÇAK tarafından üretilen köy 
ekmeklerimiz kıvamını doğal üretimden almaktadır. 
Köy somunlarımızın üretim yeri olan Doluca Köyü, 
Amasya’ya 67 km, Gümüşhacıköy’e 15 km uzaklıktadır. 
Doluca Köyü’ndeki üreticilerimiz, tarım ve hayvancılık 
yapmaktadır. Şarlayık olarak bilinen şelalenin olduğu 
mesire alanı köy sınırları içerisindedir.

Ürün Bilgisi: Odun ateşi ile taş fırında hazırlanan 
köy ekmeklerimiz, günlük üretilmektedir. Köy 
ekmeklerimizin cevizli, kuru üzümlü ve karışık 
seçenekleri de bulunmaktadır. Doluca Köyü’nde 
ikamet eden Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi 
Üyesi Tekmile BIÇAK tarafından üretilen köy 
ekmeklerimiz kıvamını doğal üretimden almaktadır. 
Köy somunlarımızın üretim yeri olan Doluca Köyü, 
Amasya’ya 67 km, Gümüşhacıköy’e 15 km uzaklıktadır. 
Doluca Köyü’ndeki üreticilerimiz, tarım ve hayvancılık 
yapmaktadır. Şarlayık olarak bilinen şelalenin olduğu 
mesire alanı köy sınırları içerisindedir.
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Parmak Çörek 
500 g

Su Böreği  
230 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesinde üretim yapan Nil 
ZENGİN tarafından bölgemizde yetişen haşhaş ile 
yapılan sac üstülerimiz, özenle hazırlanarak satışa 
sunulmaktadır. Kahvaltılarınızda, özel günlerinizde, 
toplu davetlerinizde sofralarınızı süsleyecek olan 
parmak çöreklerimizin üretim yeri olan Merzifon, 
Amasya il merkezine 46 km uzaklıkta ve rakımı 740 
m.’dir. 

Ürün Bilgisi: İç malzemesi olarak kendi peynirlerimizi 
kullandığımız su böreklerimiz, sofralarınıza ayrı bir 
lezzet katıyor. Kahvaltılarınızda, özel günlerinizde, 
toplu davetlerinizde sofralarınızı süsleyecek olan su 
böreği, kadın üreticilerimiz tarafından hazırlanarak 
satışa sunulmaktadır. Kadın üreticilerimizin el emeği 
ürünü olan katkısız su böreklerimiz ile geleneksel 
tatlarımızın ayrıcalığını yaşayacaksınız.
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Donuk
Sigara Böreği
400 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesinde üretim yapan Ebru 
ÖZ tarafından iç malzemesinde kendi peynirlerimiz 
kullanılarak hazırlanan sigara böreklerimizi, sizlerin 
beğenisine sunuyoruz. Kahvaltılarınızda, özel 
günlerinizde, toplu davetlerinizde sofralarınızı 
süsleyecek olan parmak çöreklerimizin üretim yeri 
olan Merzifon, Amasya il merkezine 46 km uzaklıkta ve 
rakımı 740 m.’dir.
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Sac Ekmeği 
Küçük (Çap 20 cm)

Sac Ekmeği 
Büyük (Çap 40 cm)

Ürün Bilgisi: Gümüştepe Köyü’nde ikamet eden 
Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi Sultan Belli 
tarafından açılan sac ekmeklerimizin, hamur işlerinize 
kattığı lezzete doyamayacaksınız. Sac ekmeğimizin 
üretim yeri olan Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, 
Amasya’ya 73 km uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde 
geçim tarım ve hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.

Ürün Bilgisi: Gümüştepe Köyü’nde ikamet eden 
Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi Sultan Belli 
tarafından açılan sac ekmeklerimizin, hamur işlerinize 
kattığı lezzete doyamayacaksınız. Sac ekmeğimizin 
üretim yeri olan Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, 
Amasya’ya 73 km uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde 
geçim tarım ve hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.
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Döndürme 

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Hülya ÇALIŞKAN tarafından 
geleneksel yöntemler kullanılarak sac üzerinde özenle 
hazırlanan döndürmelerimiz satışa sunulmaktadır. 
Döndürmelerimizin üretim yeri olan Bulak Köyü, 
Merzifon’a 18 km., Amasya’ya ise 60 km. uzaklıkta ve 
rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde üreticilerimiz, 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday ve 
şeker pancarı tarımı yapmaktadır. 

Sac Ekmeği Yufka 
2'li (Islanmış)

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Hülya ÇALIŞKAN tarafından 
geleneksel yöntemler kullanılarak sac üzerinde günlük 
özenle hazırlanan yufkalarımız satışa sunulmaktadır. 
Yufakmızın üretim yeri olan Bulak Köyü, Merzifon’a 18 
km., Amasya’ya ise 60 km. uzaklıkta ve rakımı 726 m.’dir. 
Nüfusu 373 olan köyde üreticilerimiz, hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday ve şeker pancarı 
tarımı yapmaktadır.
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h a y v a n s a l  ü r ü n l e r
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400g 280g 950g 450g 250g 50g

400g 280g 950g 450g 250g 50g

Süzme Bal 
250 g

Süzme Bal 
450 g

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinin Gümüş köyünde 
üreticimiz Tekin ÖZYILDIRIM tarafından hazırlanan 
doğal ve katkısız hali ile sabah kahvaltılarınızı süsleyen 
çiçek balımız, sağlıklı cam kavanozlarda muhafaza 
edilmektedir. Balımızın üretim yeri olan Gümüş 
Köyü Amasya merkeze 36 km Gümüşhacıköy’e 5 km 
uzaklıktadır. Köyde hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak 
pırasa, arpa, buğday, pancar ve soğan tarımı ile yem 
bitkisi yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinin Gümüş köyünde 
üreticimiz Tekin ÖZYILDIRIM tarafından hazırlanan 
doğal ve katkısız hali ile sabah kahvaltılarınızı süsleyen 
çiçek balımız, sağlıklı cam kavanozlarda muhafaza 
edilmektedir. Balımızın üretim yeri olan Gümüş 
Köyü Amasya merkeze 36 km Gümüşhacıköy’e 5 km 
uzaklıktadır. Köyde hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak 
pırasa, arpa, buğday, pancar ve soğan tarımı ile yem 
bitkisi yetiştiriciliği yapılmaktadır.
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400g 280g 950g 450g 250g 50g

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesinin Gümüş köyünde 
üreticimiz Tekin ÖZYILDIRIM tarafından hazırlanan 
doğal ve katkısız hali ile sabah kahvaltılarınızı süsleyen 
çiçek balımız, sağlıklı cam kavanozlarda muhafaza 
edilmektedir. Balımızın üretim yeri olan Gümüş 
Köyü Amasya merkeze 36 km Gümüşhacıköy’e 5 km 
uzaklıktadır. Köyde hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak 
pırasa, arpa, buğday, pancar ve soğan tarımı ile yem 
bitkisi yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Süzme Bal 
950 g

Ürün Bilgisi: İnsan sağlığı açısında büyük faydaları 
bulunan ilikli kemik suyu ürünümüz tamamıyla sağlıklı 
erkek danaların kemiklerinden elde edilmektedir. 
Kemik suyu içeriğinde bulunan mineral ve vitaminlerle 
zayıflayan kıkırdak dokusu güçlenir ve kemik sağlığına 
destek olur. İlikli Kemik Suyu Merzifon ilçesine bağlı 
Yolüstü Köyünde üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif 
Üyesi Medine ALKOÇ tarafından özenle hazırlanarak 
doğrudan siz değerli tüketicilerimizin beğenisine 
sunulmaktadır. Kemik suyumuzun üretim yeri olan 
Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km 
uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, 
şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz 
yetiştiriciliği yapılmaktadır.

İlikli Kemik Suyu 
250 g
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Ürün Bilgisi: İnsan sağlığı açısında büyük faydaları 
bulunan ilikli kemik suyu ürünümüz tamamıyla sağlıklı 
erkek danaların kemiklerinden elde edilmektedir. 
Kemik suyu içeriğinde bulunan mineral ve vitaminlerle 
zayıflayan kıkırdak dokusu güçlenir ve kemik sağlığına 
destek olur. İlikli Kemik Suyu Merzifon ilçesine bağlı 
Yolüstü Köyünde üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif 
Üyesi Medine ALKOÇ tarafından özenle hazırlanarak 
doğrudan siz değerli tüketicilerimizin beğenisine 
sunulmaktadır. Kemik suyumuzun üretim yeri olan 
Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km 
uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, 
şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz 
yetiştiriciliği yapılmaktadır.

İlikli Kemik Suyu 
460 ml

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Balgöze 
Köyünde Seydi OCAK tarafından geniş doğal alanlarda 
yetiştirilen tavuklardan elde edilen yumurtalarımız, 
doğrudan siz değerli tüketicilerimize ulaştırılmaktadır. 
Yumurtalarımızın üretim yeri olan Balgöze Köyü, 
Merzifon’a 27 km, Amasya’ya ise 72 km uzaklıktdır. 
Nüfusu 266 olan köyde hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday, şeker pancarı, ayçiçeği tarımı ile 
yem bitkisi yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Yumurta 
Gezen tavuk yumurtası (30 lu koli)
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Ürün Bilgisi: Amasya’nın Ortaköy köyünde üreticimiz 
Halit ÇELEBİ tarafından hazırlanan propolis sağlıklı 
cam şişelerde muhafaza edilerek satışa sunulmaktadır. 
İnsan sağlığı için birçok olumlu etkisi olan propolisin 
üretim yeri olan Ortaköy Köyü Amasya merkeze 36 km 
uzaklıktadır. Nüfusu 152 olan köyde hayvancılığın yanı 
sıra yaygın olarak arpa, buğday, baklagiller ve ayçiçeği 
tarımı yapılmaktadır.

Propolis 
20 ml

Ürün Bilgisi: Amasya’nın Ortaköy köyünde üreticimiz 
Halit ÇELEBİ tarafından hazırlanan arı polenlerimiz 
sağlıklı cam kavanozlarda muhafaza edilerek 
satışa sunulmaktadır. Tarihte bilinen en eski besin 
takviyelerinden biri olan arı polenlerimizin üretim 
yeri olan Ortaköy Köyü Amasya merkeze 36 km 
uzaklıktadır. Nüfusu 152 olan köyde hayvancılığın yanı 
sıra yaygın olarak arpa, buğday, baklagiller ve ayçiçeği 
tarımı yapılmaktadır.

Arı Poleni 
100 g
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bitkisel
ü r ü n l e r
b a h a r a t ,  t u r ş u ,  t a r h a n a ,  s a l ç a
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Ürün Bilgisi:  Bölgemizin doğal ve verimli topraklarında 
üretilen haşhaşlarımız geleneksel yöntemlerle ev 
ortamında kavrularak dibek yöntemi ile dövülmüştür. 
Hamur işlerinizin lezzetine lezzet katacak ve güvenerek 
kullanabileceğiniz dövülmüş haşhaşımız Merzifon’a 
bağlı Alıcık Köyü’ndeki Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi 
Sevgi İVGEN tarafından 500g. ve 1000g. paketler 
halinde hazırlanarak satışa sunulmaktadır. Dövülmüş 
haşhaşımızın üretim yeri olan Alıcık Köyü, Amasya’ya 
57 km, Merzifon’a ise 12 km uzaklıktadır. Alıcık Köyü, 
düz ve ovalık bir araziye sahiptir. Nüfusu 479 olan 
köydeki üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday ayçiçeği, soğan ve şeker pancarı 
tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapmaktadır.

Ürün Bilgisi:  Bölgemizin doğal ve verimli topraklarında 
üretilen haşhaşlarımız geleneksel yöntemlerle ev 
ortamında kavrularak dibek yöntemi ile dövülmüştür. 
Hamur işlerinizin lezzetine lezzet katacak ve güvenerek 
kullanabileceğiniz dövülmüş haşhaşımız Merzifon’a 
bağlı Alıcık Köyü’ndeki Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi 
Sevgi İVGEN tarafından 500g. ve 1000g. paketler 
halinde hazırlanarak satışa sunulmaktadır. Dövülmüş 
haşhaşımızın üretim yeri olan Alıcık Köyü, Amasya’ya 
57 km, Merzifon’a ise 12 km uzaklıktadır. Alıcık Köyü, 
düz ve ovalık bir araziye sahiptir. Nüfusu 479 olan 
köydeki üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday ayçiçeği, soğan ve şeker pancarı 
tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapmaktadır.

Dövülmüş Haşhaş 
500 g

Dövülmüş Haşhaş 
1000 g
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Ürün Bilgisi: Amesia markasıyla üretilen pirinçlerimiz, 
pilavlarınızın ve yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak. 
Üreticilerimizin özenle topladığı pilavlık pirinçlerimiz 
500g., 1kg., 5kg. ve 10kg.’lık paketlerde muhafaza 
edilmekte ve siz değerli tüketicilerimizin beğenisine 
sunulmaktadır.

Ürün Bilgisi: Amesia markasıyla üretilen pirinçlerimiz, 
pilavlarınızın ve yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak. 
Üreticilerimizin özenle topladığı pilavlık pirinçlerimiz 
500g., 1kg., 5kg. ve 10kg.’lık paketlerde muhafaza 
edilmekte ve siz değerli tüketicilerimizin beğenisine 
sunulmaktadır.

Amesia Pirinç 
5 kg

Amesia Pirinç 
10 kg
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Amesia Nohut 
5 kg

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe 
Köyünde Çalışan Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi Beyhan 
Dağ tarafından üretilen nohutlarımız pilavlarınızın ve 
yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak. Nohutlarımız 
500g., 1kg., 5kg. ve 10kg.’lık paketlerde muhafaza 
edilmektedir. Nohutlarımızın üretim yeri olan 
Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, Amasya’ya 73 km 
uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde geçim tarım ve 
hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.

Amesia Pirinç 
1000 g

Ürün Bilgisi: Amesia markasıyla üretilen pirinçlerimiz, 
pilavlarınızın ve yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak. 
Üreticilerimizin özenle topladığı pilavlık pirinçlerimiz 
500g., 1kg., 5kg. ve 10kg.’lık paketlerde muhafaza 
edilmekte ve siz değerli tüketicilerimizin beğenisine 
sunulmaktadır.
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Amesia Nohut 
10 kg

Amesia Nohut 
500 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe 
Köyünde Çalışan Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi Beyhan 
Dağ tarafından üretilen nohutlarımız pilavlarınızın ve 
yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak. Nohutlarımız 
500g., 1kg., 5kg. ve 10kg.’lık paketlerde muhafaza 
edilmektedir. Nohutlarımızın üretim yeri olan 
Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, Amasya’ya 73 km 
uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde geçim tarım ve 
hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe 
Köyünde Çalışan Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi Beyhan 
Dağ tarafından üretilen nohutlarımız pilavlarınızın ve 
yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak. Nohutlarımız 
500g., 1kg., 5kg. ve 10kg.’lık paketlerde muhafaza 
edilmektedir. Nohutlarımızın üretim yeri olan 
Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, Amasya’ya 73 km 
uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde geçim tarım ve 
hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.
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Amesia Nohut 
1000 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe 
Köyünde Çalışan Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi Beyhan 
Dağ tarafından üretilen nohutlarımız pilavlarınızın ve 
yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak. Nohutlarımız 
500g., 1kg., 5kg. ve 10kg.’lık paketlerde muhafaza 
edilmektedir. Nohutlarımızın üretim yeri olan 
Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, Amasya’ya 73 km 
uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde geçim tarım ve 
hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.

Dolmalık Bakla 
500 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Ayşegül ALKOÇ 
tarafından hazırlanan baklalarımız, doğrudan siz 
değerli tüketicilerimizin damak zevkine sunulmaktadır. 
Dolmalık Baklalarımız hazırladığı yer olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve 
rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, 
soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.
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Haşlanmış
Donuk Nohut 
500 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Ayşegül ALKOÇ 
tarafından üretilen nohutlar haşlanıp dondurularak 
satışa sunulmaktadır. Haşlanmış donuk nohutlarımızın 
üretim yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km., 
Amasya’ya ise 46 km. uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. 
Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, 
haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Kuru Fasulye
5 kg

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe 
Köyünde Çalışan Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi 
Beyhan Dağ tarafından üretilen kuru fasulyelerimiz 
yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak. Kuru 
fasulyelerimiz 500g., 1kg. ve 5kg.’lık paketlerde 
muhafaza edilmektedir. Kuru fasulyelerimizin üretim 
yeri olan Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, 
Amasya’ya 73 km uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde 
geçim tarım ve hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.
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Kuru Fasulye
500 g

Kuru Fasulye
1000 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe 
Köyünde Çalışan Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi 
Beyhan Dağ tarafından üretilen kuru fasulyelerimiz 
yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak. Kuru 
fasulyelerimiz 500g., 1kg. ve 5kg.’lık paketlerde 
muhafaza edilmektedir. Kuru fasulyelerimizin üretim 
yeri olan Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, 
Amasya’ya 73 km uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde 
geçim tarım ve hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe 
Köyünde Çalışan Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi 
Beyhan Dağ tarafından üretilen kuru fasulyelerimiz 
yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak. Kuru 
fasulyelerimiz 500g., 1kg. ve 5kg.’lık paketlerde 
muhafaza edilmektedir. Kuru fasulyelerimizin üretim 
yeri olan Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, 
Amasya’ya 73 km uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde 
geçim tarım ve hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.
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Fasulye Turşusu
1500 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Alıcık Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Müşerref UÇAN tarafından 
doğal fermente sirke kullanılarak üretilen fasulye 
turşularımız, özenle hazırlanarak satışa sunulmaktadır. 
Turşumuzun üretim yeri olan Alıcık Köyü, Amasya’ya 
57 km, Merzifon’a ise 12 km uzaklıktadır. Alıcık Köyü, 
düz ve ovalık bir araziye sahiptir. Nüfusu 479 olan 
köydeki üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday ayçiçeği, soğan ve şeker pancarı 
tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapmaktadır.

Fasulye Konservesi
600 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Alıcık Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Müşerref UÇAN 
tarafından özenle hazırlanan fasulye konservelerimiz, 
sağlıklı cam kovanozlarda satışa sunulmaktadır. 
Fasulye konservelerimizin üretim yeri olan Alıcık Köyü, 
Amasya’ya 57 km, Merzifon’a ise 12 km. uzaklıktadır. 
Alıcık Köyü, düz ve ovalık bir araziye sahiptir. Nüfusu 
479 olan köydeki üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra 
yaygın olarak arpa, buğday ayçiçeği, soğan ve şeker 
pancarı tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapmaktadır.
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Kornişon Turşu 
2000 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Alıcık Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Müşerref UÇAN tarafından 
doğal fermente sirke kullanılarak üretilen kornişon  
turşularımız, özenle hazırlanarak satışa sunulmaktadır. 
Turşumuzun üretim yeri olan Alıcık Köyü, Amasya’ya 
57 km, Merzifon’a ise 12 km. uzaklıktadır. Alıcık Köyü, 
düz ve ovalık bir araziye sahiptir. Nüfusu 479 olan 
köydeki üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday ayçiçeği, soğan ve şeker pancarı 
tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapmaktadır.

Karışık Turşu 
2000 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Alıcık Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Müşerref UÇAN tarafından 
doğal fermente sirke kullanılarak üretilen karışık 
turşularımız, özenle hazırlanarak satışa sunulmaktadır. 
Turşumuzun üretim yeri olan Alıcık Köyü, Amasya’ya 
57 km, Merzifon’a ise 12 km. uzaklıktadır. Alıcık Köyü, 
düz ve ovalık bir araziye sahiptir. Nüfusu 479 olan 
köydeki üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday ayçiçeği, soğan ve şeker pancarı 
tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapmaktadır.
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Karışık Turşu 
1500 g

Karışık Turşu 
2000 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Alıcık Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Müşerref UÇAN tarafından 
doğal fermente sirke kullanılarak üretilen karışık 
turşularımız, özenle hazırlanarak satışa sunulmaktadır. 
Turşumuzun üretim yeri olan Alıcık Köyü, Amasya’ya 
57 km, Merzifon’a ise 12 km. uzaklıktadır. Alıcık Köyü, 
düz ve ovalık bir araziye sahiptir. Nüfusu 479 olan 
köydeki üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday ayçiçeği, soğan ve şeker pancarı 
tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Alıcık Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Müşerref UÇAN tarafından 
doğal fermente sirke kullanılarak üretilen karışık 
turşularımız, özenle hazırlanarak satışa sunulmaktadır. 
Turşumuzun üretim yeri olan Alıcık Köyü, Amasya’ya 
57 km, Merzifon’a ise 12 km. uzaklıktadır. Alıcık Köyü, 
düz ve ovalık bir araziye sahiptir. Nüfusu 479 olan 
köydeki üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday ayçiçeği, soğan ve şeker pancarı 
tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapmaktadır.
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Madımak 
Konservesi 
800 g

Madımak 
Konservesi 
450 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Ayşegül ALKOÇ tarafından 
toplanan madımaklardan yapılan konservelerimiz, 
sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Nisan 
ve Haziran ayları arasında toplanarak; özenli bir şekilde 
konserve haline getirilen madımak, insan sağlığına 
katkısı ve lezzeti ile ön plana çıkmaktadır. Madımak 
konservelerimizin üretim yeri olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve 
rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, 
soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Ayşegül ALKOÇ tarafından 
toplanan madımaklardan yapılan konservelerimiz, 
sağlıklı cam kavanozlarda satışa sunulmaktadır. Nisan 
ve Haziran ayları arasında toplanarak; özenli bir şekilde 
konserve haline getirilen madımak, insan sağlığına 
katkısı ve lezzeti ile ön plana çıkmaktadır. Madımak 
konservelerimizin üretim yeri olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve 
rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, 
soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.
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Erik Turşusu 
700 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla Alkoç 
tarafından toplanan eriklerden yapılan doğal fermente 
turşularımız, özenle hazırlanarak satışa sunulmaktadır. 
Turşumuzun üretim yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 
3,5 km., Amasya’ya ise 46 km. uzaklıkta ve rakımı 
600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, 
soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.

Sap Turşusu
1500 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Alıcık Köyünde Arı 
Kadınlar Kooperatifi üyesi Müşerref UÇAN tarafından 
doğal fermente sirke kullanılarak üretilen sap 
turşularımız, özenle hazırlanarak satışa sunulmaktadır. 
Turşumuzun üretim yeri olan Alıcık Köyü, Amasya’ya 
57 km, Merzifon’a ise 12 km uzaklıktadır. Alıcık Köyü, 
düz ve ovalık bir araziye sahiptir. Nüfusu 479 olan 
köydeki üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın 
olarak arpa, buğday ayçiçeği, soğan ve şeker pancarı 
tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapmaktadır.
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Lahana Turşusu 
2000 g

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Beden Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Müşerref TOPAL tarafından 
doğal fermente sirke kullanılarak üretilen fasulye turşularımız, 
özenle hazırlanarak satışa sunulmaktadır. Turşumuzun üretim 
yeri olan Beden Köyü, Gümüşhacıköy’e 8 km., Amasya’ya ise 
78 km. uzaklıkta ve rakımı 1040 m.’dir. Nüfusu 139 olan köyün 
geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Kabak Kurusu
Dolmalık (25 Adet)

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla 
Alkoç tarafından doğal ve geleneksel yöntemlerle 
kurutulan kabaklarımız özenle hazırlanarak satışa 
sunulmaktadır. İster dolmalık olarak, isterseniz de 
nemlendirip kızartma olarak tüketebileceğiniz kabak 
kurusunun, lezzet ayrıcalığına doyamayacaksınız. 
Kabak kurularımızın üretim yeri olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve 
rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, 
soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.
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Bamya Kurusu 
200 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Alıcık Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Sevgi İVGEN tarafından 
toplanan çiçek bamyası toplanarak kurutulmakta ve özenle 
ambalajlanarak satışa sunulmaktadır. Bamya kurularımızın 
üretim yeri olan Alıcık Köyü, Amasya’ya 57 km, Merzifon’a 
ise 12 km uzaklıktadır. Alıcık Köyü, düz ve ovalık bir araziye 
sahiptir. Nüfusu 479 olan köydeki üreticilerimiz, hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday ayçiçeği, soğan ve şeker 
pancarı tarımı ile ceviz yetiştiriciliği yapmaktadır.

Hünnap Kurusu
350 g

Ürün Bilgisi: Suluova ilçesi, Harmanağılı Köyünde 
üretim yapan Taha KARA tarafından toplanan 
hünnaplarla özenle kurutularak satışa sunulmaktadır. 
Kuru hünnaplarımızın üretim yeri olan Harmanağılı 
Köyü, Suluova’ya 14 km, Amasya’ya ise 10 km 
uzaklıktadır. Nüfusu 200 olan köyde hayvancılığın yanı 
sıra yaygın olarak mısır, yonca, pancar tarımı ile hünnap 
ve elma yetiştiriciliği yapılmaktadır.
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Patlıcan Kurusu
Dolmalık (25 Adet)

Biber Kurusu
Dolmalık (25 Adet)

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla Alkoç 
tarafından doğal ve geleneksel yöntemlerle kurutulan 
biberlerimiz özenle hazırlanarak satışa sunulmaktadır. 
Biber kurularımızın üretim yeri olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve 
rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, 
soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla 
Alkoç tarafından doğal ve geleneksel yöntemlerle 
kurutulan patlıcanlarımız özenle hazırlanarak dolmalık 
ve doğranmış olmak üzere iki farklı şekilde satışa 
sunulmaktadır. Patlıcan kurularımızın üretim yeri olan 
Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km 
uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, 
şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz 
yetiştiriciliği yapılmaktadır.
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Kuru Üzüm
250g

Ürün Bilgisi: Üreticilerimizin özenle yetiştirdiği 
üzümler toplanarak ayıklanmakta, daha sonra 
kurutma işlemlerinden geçirilerek paketlenmekte ve 
raflarımızda yerini almaktadır.

Kırmızı
Pancar Suyu 
250 ml

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesi, Sarıköyde üretim 
yapan Arzu SOYTÜRK tarafından bölgemizde yetişen 
pancarlarla yapılan katkısız pancar suyumuz, doğal 
yöntemlerle özenle hazırlanarak, sağlıklı cam şişelerde 
satışa sunulmaktadır. Kırmızı pancar suyumuzun 
üretim yeri olan Sarıköy, Merzifon’a 5 km, Amasya’ya 
ise 49 km uzaklıktadır. Nüfusu 398 olan köyde 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, 
şeker pancarı, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile yem bitkileri 
yetiştiriciliği yapılmaktadır.



w w w . a m e s i a . c o m

118

Pul Biber
200 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla 
Alkoç tarafından toplanan taptaze kırmızı biberler 
seçilip, sağlıklı ve doğal yöntemlerle kurutulmaktadır. 
Pul biberlerimizin üretim yeri olan Yolüstü Köyü, 
Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km uzaklıkta ve 
rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, 
soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.

Sumak 
200 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
üretim yapan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Nejla 
Alkoç tarafından sumaklarımız özenle hazırlanarak 
satışa sunulmaktadır. Sumaklarımızın üretim yeri olan 
Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km 
uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, 
şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz 
yetiştiriciliği yapılmaktadır.



w w w . a m e s i a . c o m . t r

119

Nane
50 g

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Kağnıcı 
Köyünde Çalışan Arı Kadınlar Kooperatif Üyesi Emine 
AL tarafından toplanan nanelerimiz, özenle kurutularak 
satışa sunulmaktadır. Nanelerimizin üretim yeri olan 
Kağnıcı Köyü, Amasya’ya 90 km, Gümüşhacıköy’e 
ise 20 km uzaklıktadır. 1260 m. rakımı ile yüksek ve 
ormanlık bir alanda bulunan köyümüz zengin bitki 
örtüsüne sahiptir. Dağlık ve ormanlık alanlarda, doğal 
ortamlarda yetişen alıç, kızılcık, armut, dağ elması ve 
kuşburnu meyveleri de bulunmaktadır. 

Kekik 
50 g

Ürün Bilgisi: Gümüşhacıköy ilçesi Çetmi Köyünde 
üretim yapan Keziban BAYRAM tarafından 
kekiklerimiz özenle hazırlanarak satışa sunulmaktadır. 
Kekiklerimizin üretim yeri olan Çetmi, Gümüşhacıköy’e 
7 km, Amasya’ya ise 77 km uzaklıktadır. Nüfusu 518 
olan köyde hayvancılığın yanı sıra tütün, soğan, şeker 
pancarı ve buğday tarımı yapılmaktadır.
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Kuşburnu Kurusu 
250 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe 
Köyünde Çalışan Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi 
Beyhan Dağ tarafından toplanan eriklerimiz, özenle 
kurutularak satışa sunulmaktadır. Erik kurularımızın 
üretim yeri olan Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, 
Amasya’ya 73 km uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde 
geçim tarım ve hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.

Domates Kurusu 
200 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Ayşegül ALKOÇ 
tarafından toplanan doğal ve geleneksel yöntemlerle 
kurutulan domateslerimiz özenle hazırlanarak satışa 
sunulmaktadır. Domates kurularımızın üretim yeri olan 
Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km, Amasya’ya ise 46 km 
uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 olan köyde 
hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, 
şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı ile ceviz 
yetiştiriciliği yapılmaktadır.
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Biber Salçası
600 g

Ürün Bilgisi: Merzifon’a bağlı Gümüştepe Köyü’nde 
Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi Üyesi Hadiye ÇEVİK 
tarafından tarafından toplanan doğal ve geleneksel 
yöntemlerle hazırlanan biberlerimiz salça haline 
getirilerek satışa sunulmaktadır. Domates salçamızın 
üretim yeri olan Gümüştepe Köyü, Merzifon’a 28 km, 
Amasya’ya 73 km uzaklıktadır. Nüfusu 650 olan köyde 
geçim tarım ve hayvancılık üzerinden sağlanmaktadır.

Kırmızı Pancar 
Turşusu
700 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesi, Sarıköyde üretim 
yapan Arzu SOYTÜRK tarafından bölgemizde yetişen 
pancarlarla doğal fermente sirke kullanılarak üretilen 
kırmızı pancar turşumuz, özenle hazırlanarak satışa 
sunulmaktadır. Kırmızı pancar tuşumuzun üretim yeri 
olan Sarıköy, Merzifon’a 5 km, Amasya’ya ise 49 km 
uzaklıktadır. Nüfusu 398 olan köyde hayvancılığın 
yanı sıra yaygın olarak arpa, buğday, şeker pancarı, 
ayçiçeği, haşhaş tarımı ile yem bitkileri yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.
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Domates Sosu
600 g (Sade)

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Zuhal ÇALIŞKAN 
tarafından toplanan domateslerden üretilen domates 
soslarımız, doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, 
sağlıklı cam şişelerde acılı ve acısız olmak üzere satışa 
sunulmaktadır. Domates soslarımızın üretim yeri olan 
Bulak Köyü, Merzifon’a 18 km, Amasya’ya ise 60 km 
uzaklıkta ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde 
üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak 
arpa, buğday ve şeker pancarı tarımı yapmaktadır.

Domates Sosu
600 g (Biberli)

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Bulak Köyünde 
Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Zuhal ÇALIŞKAN 
tarafından toplanan domateslerden üretilen domates 
soslarımız, doğal yöntemlerle özenle hazırlanarak, 
sağlıklı cam şişelerde acılı ve acısız olmak üzere satışa 
sunulmaktadır. Domates soslarımızın üretim yeri olan 
Bulak Köyü, Merzifon’a 18 km, Amasya’ya ise 60 km 
uzaklıkta ve rakımı 726 m.’dir. Nüfusu 373 olan köyde 
üreticilerimiz, hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak 
arpa, buğday ve şeker pancarı tarımı yapmaktadır.
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Salamura Yaprak
1900 g

Ürün Bilgisi: Merzifon ilçesine bağlı Yolüstü 
Köyünde Arı Kadınlar Kooperatifi üyesi Ayşegül 
ALKOÇ tarafından toplanan yapraklarla hazırlanan 
salamura yapraklarımız, sağlıklı cam kavanozlarda 
satışa sunulmaktadır. Salamura yapraklarımızın üretim 
yeri olan Yolüstü Köyü, Merzifon’a 3,5 km., Amasya’ya 
ise 46 km. uzaklıkta ve rakımı 600 m.’dir. Nüfusu 259 
olan köyde hayvancılığın yanı sıra yaygın olarak arpa, 
buğday, şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, haşhaş tarımı 
ile ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır.
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Edremit Çizik
Yeşil Zeytin
700 g

Ürün Bilgisi: Lezzetli, sofralık ege zeytinlerinin en 
uygun dönemde hasat edilmesi ve özenle seçilen 
tanelerin uygun yöntemle hazırlanmasıyla elde edilen 
zeytinlerimiz, kendilerine has tat ve aromalarıyla 
sizlerle buluşturuyoruz.

Izgara
Yeşil Zeytin
700 g

Ürün Bilgisi: Lezzetli, sofralık ege zeytinlerinin en 
uygun dönemde hasat edilmesi ve özenle seçilen 
tanelerin uygun yöntemle hazırlanmasıyla elde edilen 
zeytinlerimiz, kendilerine has tat ve aromalarıyla 
sizlerle buluşturuyoruz.
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Domat Biberli
Yeşil Zeytin
700 g

Ürün Bilgisi: Lezzetli, sofralık ege zeytinlerinin en 
uygun dönemde hasat edilmesi ve özenle seçilen 
tanelerin uygun yöntemle hazırlanmasıyla elde edilen 
zeytinlerimiz, kendilerine has tat ve aromalarıyla 
sizlerle buluşturuyoruz.

Naturel
Sızma Zeytinyağı
250 ml

Ürün Bilgisi: İçerisinde barındırdığı bol antioksidan 
ve mineral sayesinde, metabolizmanıza destek olan 
sızma yağımız, tat ve kokusuyla doğallığını ve kalitesini 
belli ediyor.
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Naturel
Sızma Zeytinyağı
500 ml

Ürün Bilgisi: İçerisinde barındırdığı bol antioksidan 
ve mineral sayesinde, metabolizmanıza destek olan 
sızma yağımız, tat ve kokusuyla doğallığını ve kalitesini 
belli ediyor.

Ceviz içi
250 g

Ürün Bilgisi: Bölgemiz üreticilerinin üretmiş olduğu 
cevizler, kabuklarından ayrılarak tüketime hazır halde 
250 gramlık ambalajlarda satışa sunulmaktadır.
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Kırılmış Kabuklu
Ceviz
400 g

Ürün Bilgisi: Bölgemiz üreticilerinden temin edilen 
cevizler kırılarak  tüketicinin görerek alabileceği şeffaf 
ambalajlarda 400 ve 700 gramlık paketlerde satışa 
sunulmaktadır.

Kırılmış Kabuklu
Ceviz
700 g

Ürün Bilgisi: Bölgemiz üreticilerinden temin edilen 
cevizler kırılarak  tüketicinin görerek alabileceği şeffaf 
ambalajlarda 400 ve 700 gramlık paketlerde satışa 
sunulmaktadır.
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Bal Kabağı 

Zeytinyağlı Sabun
Kemalpaşa 
1000 g

Ürün Bilgisi: Ege’nin zeytinlerinden alınan özlerle 
hazırlanan Zeytinyağlı sabunlarımızı reyonlarımızda 
beğeninize sunuyoruz.
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Amesia Bardak 
Adet

Arı Kadın Bebek
Adet
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Amesia Antrikot
500 g

Amesia Biftek
1000 g

Ürün Bilgisi: Etlerimizin tamamı Amasya DSYB üreticilerinin 
yetiştirdikleri erkek sığırlardan elde edilmektedir. Kesimi 
yapılacak hayvanlar ADSYB bünyesinde görev yapan veteriner 
hekimler tarafından seçilmektedir. Kesilen tüm hayvanlar küpe 
numaraları ile kayıt altına alınmaktadır. Kesimlerimiz ADSYB 
bünyesinde görev yapan veteriner hekimler kontrolünde 
Suluova Et Üreticileri Birliği Mezbahanesi’nde yaptırılmaktadır. 
Kesimi yapılan hayvanların karkasları mezbahanede iken 
etiketlenerek et işleme tesislerine götürülmektedir. Karkaslar 
et işleme tesislerinde ADSYB bünyesinde görev yapan 
veteriner hekim ve tesis veterineri kontrolünde sınıflandırılarak 
işlenmektedir. Toptan satışı yapılacak etler önce -40°C’de 
şoklanarak -20°C’de muhafaza edilmekte ve -20°C’lik taşıma 
araçları ile müşterilere gönderilmektedir. Perakende satışı 
yapılacak etler ise paketlendikten sonra 4°C’de muhafaza 
edilerek Birliğimize ait 4°C’lik araçla taşınarak satış noktalarımıza 
gönderilmektedir.

Ürün Bilgisi: Etlerimizin tamamı Amasya DSYB üreticilerinin 
yetiştirdikleri erkek sığırlardan elde edilmektedir. Kesimi 
yapılacak hayvanlar ADSYB bünyesinde görev yapan veteriner 
hekimler tarafından seçilmektedir. Kesilen tüm hayvanlar küpe 
numaraları ile kayıt altına alınmaktadır. Kesimlerimiz ADSYB 
bünyesinde görev yapan veteriner hekimler kontrolünde 
Suluova Et Üreticileri Birliği Mezbahanesi’nde yaptırılmaktadır. 
Kesimi yapılan hayvanların karkasları mezbahanede iken 
etiketlenerek et işleme tesislerine götürülmektedir. Karkaslar 
et işleme tesislerinde ADSYB bünyesinde görev yapan 
veteriner hekim ve tesis veterineri kontrolünde sınıflandırılarak 
işlenmektedir. Toptan satışı yapılacak etler önce -40°C’de 
şoklanarak -20°C’de muhafaza edilmekte ve -20°C’lik taşıma 
araçları ile müşterilere gönderilmektedir. Perakende satışı 
yapılacak etler ise paketlendikten sonra 4°C’de muhafaza 
edilerek Birliğimize ait 4°C’lik araçla taşınarak satış noktalarımıza 
gönderilmektedir.
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Ürün Bilgisi: Etlerimizin tamamı Amasya DSYB üreticilerinin 
yetiştirdikleri erkek sığırlardan elde edilmektedir. Kesimi 
yapılacak hayvanlar ADSYB bünyesinde görev yapan veteriner 
hekimler tarafından seçilmektedir. Kesilen tüm hayvanlar küpe 
numaraları ile kayıt altına alınmaktadır. Kesimlerimiz ADSYB 
bünyesinde görev yapan veteriner hekimler kontrolünde 
Suluova Et Üreticileri Birliği Mezbahanesi’nde yaptırılmaktadır. 
Kesimi yapılan hayvanların karkasları mezbahanede iken 
etiketlenerek et işleme tesislerine götürülmektedir. Karkaslar 
et işleme tesislerinde ADSYB bünyesinde görev yapan 
veteriner hekim ve tesis veterineri kontrolünde sınıflandırılarak 
işlenmektedir. Toptan satışı yapılacak etler önce -40°C’de 
şoklanarak -20°C’de muhafaza edilmekte ve -20°C’lik taşıma 
araçları ile müşterilere gönderilmektedir. Perakende satışı 
yapılacak etler ise paketlendikten sonra 4°C’de muhafaza 
edilerek Birliğimize ait 4°C’lik araçla taşınarak satış noktalarımıza 
gönderilmektedir.

Ürün Bilgisi: Etlerimizin tamamı Amasya DSYB üreticilerinin 
yetiştirdikleri erkek sığırlardan elde edilmektedir. Kesimi 
yapılacak hayvanlar ADSYB bünyesinde görev yapan veteriner 
hekimler tarafından seçilmektedir. Kesilen tüm hayvanlar küpe 
numaraları ile kayıt altına alınmaktadır. Kesimlerimiz ADSYB 
bünyesinde görev yapan veteriner hekimler kontrolünde 
Suluova Et Üreticileri Birliği Mezbahanesi’nde yaptırılmaktadır. 
Kesimi yapılan hayvanların karkasları mezbahanede iken 
etiketlenerek et işleme tesislerine götürülmektedir. Karkaslar 
et işleme tesislerinde ADSYB bünyesinde görev yapan 
veteriner hekim ve tesis veterineri kontrolünde sınıflandırılarak 
işlenmektedir. Toptan satışı yapılacak etler önce -40°C’de 
şoklanarak -20°C’de muhafaza edilmekte ve -20°C’lik taşıma 
araçları ile müşterilere gönderilmektedir. Perakende satışı 
yapılacak etler ise paketlendikten sonra 4°C’de muhafaza 
edilerek Birliğimize ait 4°C’lik araçla taşınarak satış noktalarımıza 
gönderilmektedir.

Amesia Bonfile
500 g

Amesia Kıyma
500 g
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Ürün Bilgisi: Ürün Bilgisi: Etlerimizin tamamı Amasya 
DSYB üreticilerinin yetiştirdikleri erkek sığırlardan elde 
edilmektedir. Kesimi yapılacak hayvanlar ADSYB bünyesinde 
görev yapan veteriner hekimler tarafından seçilmektedir. 
Kesilen tüm hayvanlar küpe numaraları ile kayıt altına 
alınmaktadır. Kesimlerimiz ADSYB bünyesinde görev yapan 
veteriner hekimler kontrolünde Suluova Et Üreticileri Birliği 
Mezbahanesi’nde yaptırılmaktadır. Kesimi yapılan hayvanların 
karkasları mezbahanede iken etiketlenerek et işleme 
tesislerine götürülmektedir. Karkaslar et işleme tesislerinde 
ADSYB bünyesinde görev yapan veteriner hekim ve tesis 
veterineri kontrolünde sınıflandırılarak işlenmektedir. Toptan 
satışı yapılacak etler önce -40°C’de şoklanarak -20°C’de 
muhafaza edilmekte ve -20°C’lik taşıma araçları ile müşterilere 
gönderilmektedir. Perakende satışı yapılacak etler ise 
paketlendikten sonra 4°C’de muhafaza edilerek Birliğimize ait 
4°C’lik araçla taşınarak satış noktalarımıza gönderilmektedir.

Ürün Bilgisi: Etlerimizin tamamı Amasya DSYB üreticilerinin 
yetiştirdikleri erkek sığırlardan elde edilmektedir. Kesimi 
yapılacak hayvanlar ADSYB bünyesinde görev yapan veteriner 
hekimler tarafından seçilmektedir. Kesilen tüm hayvanlar küpe 
numaraları ile kayıt altına alınmaktadır. Kesimlerimiz ADSYB 
bünyesinde görev yapan veteriner hekimler kontrolünde 
Suluova Et Üreticileri Birliği Mezbahanesi’nde yaptırılmaktadır. 
Kesimi yapılan hayvanların karkasları mezbahanede iken 
etiketlenerek et işleme tesislerine götürülmektedir. Karkaslar 
et işleme tesislerinde ADSYB bünyesinde görev yapan 
veteriner hekim ve tesis veterineri kontrolünde sınıflandırılarak 
işlenmektedir. Toptan satışı yapılacak etler önce -40°C’de 
şoklanarak -20°C’de muhafaza edilmekte ve -20°C’lik taşıma 
araçları ile müşterilere gönderilmektedir. Perakende satışı 
yapılacak etler ise paketlendikten sonra 4°C’de muhafaza 
edilerek Birliğimize ait 4°C’lik araçla taşınarak satış noktalarımıza 
gönderilmektedir.

Amesia Kuşbaşı
500 g

Amesia Sucuk
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Ürün Bilgisi: Türk mutfağının gelenekleri arasında yer 
alan ve sevilerek tüketilen işkembe Amesia Gıda farkıyla 
sofralarınıza geliyor. 

Ürün Bilgisi: Ürün Bilgisi: Etlerimizin tamamı Amasya 
DSYB üreticilerinin yetiştirdikleri erkek sığırlardan elde 
edilmektedir. Kesimi yapılacak hayvanlar ADSYB bünyesinde 
görev yapan veteriner hekimler tarafından seçilmektedir. 
Kesilen tüm hayvanlar küpe numaraları ile kayıt altına 
alınmaktadır. Kesimlerimiz ADSYB bünyesinde görev yapan 
veteriner hekimler kontrolünde Suluova Et Üreticileri Birliği 
Mezbahanesi’nde yaptırılmaktadır. Kesimi yapılan hayvanların 
karkasları mezbahanede iken etiketlenerek et işleme 
tesislerine götürülmektedir. Karkaslar et işleme tesislerinde 
ADSYB bünyesinde görev yapan veteriner hekim ve tesis 
veterineri kontrolünde sınıflandırılarak işlenmektedir. Toptan 
satışı yapılacak etler önce -40°C’de şoklanarak -20°C’de 
muhafaza edilmekte ve -20°C’lik taşıma araçları ile müşterilere 
gönderilmektedir. Perakende satışı yapılacak etler ise 
paketlendikten sonra 4°C’de muhafaza edilerek Birliğimize ait 
4°C’lik araçla taşınarak satış noktalarımıza gönderilmektedir.

Amesia Kavurma

Amesia Pişmiş 
İşkembe
400 g
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Ürün Bilgisi: Değerli et olarak bilinen dana sırtının 
kemiksiz kısmından elde edilen Kontrifle Pastırma ürünümüz 
damak zevkinize hitap edecek. 

Ürün Bilgisi: Değerli et olarak bilinen dana sırtının 
kemiksiz kısmından elde edilen Kontrifle Pastırma ürünümüz 
çemensiz sevenler için çemeni sıyırılmış haliyle sizlerle 
buluşturuyoruz.

Kontrifle Pastırma
100 g

Çemeni Sıyrılmış
Kontrifle Pastırma
100 g
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Ürün Bilgisi: Ürün Bilgisi: Etlerimizin tamamı Amasya 
DSYB üreticilerinin yetiştirdikleri erkek sığırlardan elde 
edilmektedir. Kesimi yapılacak hayvanlar ADSYB bünyesinde 
görev yapan veteriner hekimler tarafından seçilmektedir. 
Kesilen tüm hayvanlar küpe numaraları ile kayıt altına 
alınmaktadır. Kesimlerimiz ADSYB bünyesinde görev yapan 
veteriner hekimler kontrolünde Suluova Et Üreticileri Birliği 
Mezbahanesi’nde yaptırılmaktadır. Kesimi yapılan hayvanların 
karkasları mezbahanede iken etiketlenerek et işleme 
tesislerine götürülmektedir. Karkaslar et işleme tesislerinde 
ADSYB bünyesinde görev yapan veteriner hekim ve tesis 
veterineri kontrolünde sınıflandırılarak işlenmektedir. Toptan 
satışı yapılacak etler önce -40°C’de şoklanarak -18°C’de 
muhafaza edilmekte ve -18°C’lik taşıma araçları ile müşterilere 
gönderilmektedir. Perakende satışı yapılacak etler ise 
paketlendikten sonra 4°C’de muhafaza edilerek Birliğimize ait 
4°C’lik araçla taşınarak satış noktalarımıza gönderilmektedir.

Ürün Bilgisi: Ürün Bilgisi: Etlerimizin tamamı Amasya 
DSYB üreticilerinin yetiştirdikleri erkek sığırlardan elde 
edilmektedir. Kesimi yapılacak hayvanlar ADSYB bünyesinde 
görev yapan veteriner hekimler tarafından seçilmektedir. 
Kesilen tüm hayvanlar küpe numaraları ile kayıt altına 
alınmaktadır. Kesimlerimiz ADSYB bünyesinde görev yapan 
veteriner hekimler kontrolünde Suluova Et Üreticileri Birliği 
Mezbahanesi’nde yaptırılmaktadır. Kesimi yapılan hayvanların 
karkasları mezbahanede iken etiketlenerek et işleme 
tesislerine götürülmektedir. Karkaslar et işleme tesislerinde 
ADSYB bünyesinde görev yapan veteriner hekim ve tesis 
veterineri kontrolünde sınıflandırılarak işlenmektedir. Toptan 
satışı yapılacak etler önce -40°C’de şoklanarak -18°C’de 
muhafaza edilmekte ve -18°C’lik taşıma araçları ile müşterilere 
gönderilmektedir. Perakende satışı yapılacak etler ise 
paketlendikten sonra 4°C’de muhafaza edilerek Birliğimize ait 
4°C’lik araçla taşınarak satış noktalarımıza gönderilmektedir.

Dana Salam
310 g

Dana Salam
770 g
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Ürün Bilgisi: Sağlıklı erkek danalardan elde edilen 
lezzetli etlerden ürettiğimiz Amesia Hamburger Köftenin 
damağınızda bıraktığı tada doyamayacaksınız.

Amesia Hamburger
Köfte


