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HAKKIMIZDA
1990 yılında Mustafa Karaman tarafından kuruldu. Kurulmasının hemen
ardından lezzeti herkes tarafından takdir edilen Arapoğlu, yoğurdu ile ilk
üretimine başladı. Markaya duyulan güven ve sempati, yoğurt üretiminde
gösterilen titizlik, Arapoğlu müşterilerinin yeni ürün taleplerini de beraberinde
getirdi.
Arapoğlu Süt Ürünleri, bugün iki buçuk dönümden fazla alanda üretim
yapıyor. Her gün işlediği 50 ton süt ile birbirinden leziz peynir çeşitleri ve
terayağı üretiyor. Arapoğlu’nun peynir çeşitleri de Türkiye’nin bir çok ili olmak
üzere üretimin olduğu bölgede de sevilerek ve güvenilerek tüketiliyor.
Arapoğlu Süt Ürünleri, 2007 mayıs ayında resmi gazete ilanı ile Mustafa
karaman, Fatma Karaman, Hamit Karaman, Bilgin Karaman olmak üzere dört
ortaklı limited şirket olarak kurulumu yapılmıştır. Bu ortaklık 2007’den 2014
onuncu ayına kadar sürmüş, daha sonra şirket Mustafa Karaman ve Fatma
karaman’ın ortaklığında şirket olarak devam etmiştir.

SÜTÜN EN İYİSİNİ SEÇİP,ONDAN SADECE PEYNİR YAPARIZ...
WWW.ARAPOGLUSUT.COM

İNFO@ARAPOGLUSUT.COM

ARAPOGLUSUT

TAM YAĞLI OLGUNLAŞTIRILMIŞ
İZMİR TULUM PEYNİRİ
250 GR

500 GR

750 GR

1000 GR

Geleneksel usulle ürettiğimiz tulum peyniri Enerji değeri
yüksek, kalsiyum ve protein yönünden zengin bir besindir.
Üretiminden sonra en az 90 gün tenekede olgunlaştırıldıktan
sonra

satışa sunulmaktadır. Aroması yoğun peynir severlerin

vazgeçemediği geleneksel bir peynirdir.

TAZE TAM YAĞLI SALAMURALI
PEYNİR
250 GR

500 GR

750 GR

1000 GR

Özel üretim modeliyle ürettiğimiz Ödemiş Tulum peyniri
olarak da bilinen taze salamuralı peyniri yüksek protein yağ
içeriğine sahiptir. Sert yapıda ve tuzlu salamurada bekletilen
her yaştan tüketici kitlesinin beğeni ile tükettiği

farklı

lezzet alternatiflerinin en çok tercih edilendir.

TAM YAĞLI OLGUNLAŞTIRILMIŞ
BEYAZ PEYNİR
250 GR

500 GR

750 GR

1000 GR

Geleneksel usulle ürettiğimiz olgunlaştırılmış beyaz

peynir

kendine has aromada parlak yapıdadır. Sert ve lokumlu olarak
adlandırdığımız kıvamda enerji değeri yüksek, kalsiyum ve
protein yönünden zengin bir besindir. Üretiminden sonra en
az 90 gün tenekede olgunlaştırıldıktan sonra

satışa

sunulmaktadır.
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TOST PEYNİRİ
250 GR
Yumuşak

500 GR

yapıda

sünmesi

kolay

besleyici

kendine

peynir

içeriği

750 GR
has

1000 GR

aromada

çeşitlerindendir.

sayesinde

pide

,

erime

ve

Lezzetli

,

ve

pizza

kahvaltılarda ve farklı tariflerde de

haricinde

tercih edilen

bir peynirdir.

TAM YAĞLI OLGUNLAŞTIRILMIŞ
TULUM PEYNİRİ
250 GR

500 GR

750 GR

1000 GR

Sezonda özenle ,titizlikle toplanan koyun ,keçi ve
inek sütlerinden ürettiğimiz olgunlaştırılmış
peynirin kendine has lezzeti ve aromasinı en az 120
gün tenekede olgunlaşmasıyla kazanir. Aroması
yoğun peyniri severlerin vazgeçemediği geleneksel
bir peynirdir.

YARIM YAĞLI TEL PEYNİR
500 GR

1000 GR

2500 GR

Yağı azaltılmış sütten yapılan, mükemmel liflenen
yumuşak formlu, yarım yağlı lezzetli bir peynirdir.
Besin değeri yüksek özel işçilik gerektiren
lezzetli yöresel bir çeşittir.
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TAM YAĞLI TAZE BEZDE
ŞEKİLLENDİRİLMİŞ BEYAZ PEYNİR
250 GR

500 GR

750 GR

1000 GR

3500 GR

Yağı azaltılmış sütten üretilen bol kalsiyumlu protein
içeriği yüksek

taze peynirdir. İsmini aldığı üretim şekli ile

unutulmaz bir lezzet bırakarak vazgeçilmezler arasına
yerleşir.

YARIM YAĞLI TAZE BEYAZ
PEYNİR
250 GR

500 GR

750 GR

1000 GR

Beyaz peynir içeriğindeki bol kalsiyum ,fosfor, çinko,
karbonhidrat A,B2,B12 vitaminleri sebebiyle kahvaltıların
en çok tercih edilen peyniridir. Mineral yönünden zengin
ve

protein içeriği yüksek bir besindir. Bu sayede kemik ve

diş sağlığı açısından önemlidir.

AZ YAĞLI TUZLU TAZE
ÇÖKELEK PEYNİRİ
250 GR

500 GR

750 GR

1000 GR

Peynir altı suyundan üretilen taze taneler şeklindeki
peynir zengin proteine sahiptir. Az yağlı ,yumuşak ,hafif
asidik yapıda lezzetli peynir çeşididir.
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LOR PEYNİRİ
250 GR

500 GR

2500 GR

Peynir altı suyundan üretilen zengin proteine
sahip taze

peynir çeşididir. Yumuşak yapısı

kokusu tatlı ve tuzlu olarak diğer çeşitlerin
dışında bir lezzettedir.

TEREYAĞ
250 GR

500 GR

1000 GR

2500 GR

5000 GR

İnek sütünden tekniğine uygun elde edilen krema
geleneksel usulle kültürsüz doğal fermantasyonu
gerçekleştirdikten sonra yayıklama ile üretilir.
Kendine has lezzeti oluşan tereyağ vakumlu
ambalajlarda ve dökme olarak tuzlu veya tuzsuz
olarak çeşitlendirilmektedir.
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