
FARMİNOVA İSTİRİDYE MANTARI 

MİGROSLARDA
Farminova Bitki Fabrikaları’nda yetişen istiridye mantarları Antalya ve Burdur’daki 
Migroslarda satılmaya başladı. Çok yakında salata grupları ve yeşillikler de aynı 
mağazalarda yerlerini alacak.

Kapalı alan dikey tarım teknolojisiyle, çok farklı ve yenilikçi bir ortamda yetişen istiridye 
mantarlarımız hem çok lezzetli, hem de çok sağlıklı. Mantarlarımızla birçok yaratıcı 
yemek yapabilirsiniz. Size tavsiyemiz yassı bir yüzeye sahip istiridye mantarlarını 
zeytinyağı ile sosladıktan sonra biftek gibi ızgarada pişirebilirsiniz. 

Dünya üzerinde yaklaşık 46 milyon ton ile en fazla 
ticari değere sahip olan narenciye ürünü portakaldır.  
Portakalı sırasıyla mandalina 29 milyon ton, limon 
7 milyon ton ve ardından 6 milyon ton ile greyfurt 
izlemektedir.

Dünyanın her yerinde narenciye yiyebiliyorsak, gizli 
kahraman soğuk hava deposudur. Antalya’da üretilen 
narenciye, 100’den fazla ülkede ilk günkü gibi taze 
olarak tüketiliyor. 

Kapılar soğuk hava deposunun en önemli unsurları arasındadır. Soğuk hava deposu 
kapıları, soğuk hava deposu tesislerine yapılan tüm giriş ve çıkışlar için kolaylık 
sağlamalı ve soğuk odanın sıcaklık seviyelerini izin verilen aralıkta tutmalıdır. Farklı 
işleme ve depolama koşulları, ürün özellikleri ve tesisin ihtiyaçları için farklı tiplerde 
olmaları gerekir. Doğru kapı seçimi, kullanıcıların soğuk hava depolarını en etkin ve 
verimli şekilde kullanmalarını sağlar.

Soğutma sektörüne, soğuk depo kapıları üreterek başlayan Cantek, bu nedenle her 
türlü soğuk oda kapısı için geniş bir deneyime ve geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Faydaları:

• Kurulumu ve kullanımı kolay
• Zarif tasarım ve mükemmel uyumluluk
• Darbe dayanımı
• Mükemmel sızdırmazlık
• Kolay geçiş sağlayan yüksek hızlı kapılar
• Uzun ömürlülük
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Geleceğimizi önemseyen değerli yol arkadaşlarımız, 

İnsanlığın karşılaştığı en büyük problemlerin başında gıda ziyanı gelmektedir. Gezegenimizde maalesef büyük miktarda gıda ziyanı yaşanıyor. Bu durum çok 

büyük bir ekonomik kaybın yanı sıra birçok insanın yeterli beslenememesine neden oluyor. Örnek vermek gerekirse, dünya genelinde üretilen her beş elmadan 

biri ziyan oluyor. Bu da yılda toplamda 15 milyon ton elma demek. Bu duruma son vermek için atılacak ilk adım gıda saklama ve işlemenin önemini benimsemektir.

Keyifli okumalar…

CANTEK

E-XPRESS

Daha fazla bilgi için tıklayın..

Daha fazla bilgi için tıklayın..

TURUNÇGİL
SEVER MİSİNİZ?

MOBİL MEZBAHA TESİSİ

SON SÖZ

1991 yılında Antalya’da kurulan Cantek, 31 yılda dünya 
soğutma ve et işleme sektöründe öncü konumdaki 
uluslararası bir marka hâline geldi.

Kuruluşundan bu yana tüm dünyada geliştirdiği tüm 
projelerde temel bir hedef uğruna ilerledi: “Tüm üreticiler 
emeklerinin karşılığını almalı ve tüm coğrafyalar kendi 
öz kaynaklarından en iyi şekilde yararlanarak zenginliğe 
ulaşmalıdır.”

İlk günden beri hiç hız kesmeden, hâlâ devam eden bir 
gelişim ivmesi yakalayan Cantek bugün tam 75 farklı 
ülkede gıda güvencesi çözümü sağlamayı başarmanın 
gururunu yaşıyor.

CANTEK 75 ÜLKEDE

Kesimhanenizi, canlı hayvanların bulunduğu yerde kurmak istiyorsanız 
size Cantek büyükbaş mobil mezbaha ünitesini öneriyoruz. Bu 
yenilikçi ürün, uluslararası gıda düzenlemelerini karşılamak  ve canlı 
hayvanların refahını artırmak için uygun şekilde yapılandırılmış 
ve üretilmiştir. Herhangi bir kuruluma ihtiyaç duymadan kolayca 
kullanılmaya başlanabilir. Büyükbaş mobil mezbaha üniteniz 
sayesinde dilediğiniz yerde, zamanda ve şekilde kesim yapabilirsiniz.

Mobil 
Çözümler

T : +90 (242) 258 17 00 www.cantekgroup.commarketing@cantekgroup.com

Cantek olarak en büyük hedefimiz Gıda 
israfını durdurmak. Bu yüzden bizim 
doğadan aldığımızdan daha fazlasını ona 
geri vermek için çok çalışıyoruz. 

Yaptığımız her şeyi gezegenimiz için 
yapıyoruz. Bir sonraki sayıda görüşmek 
üzere…

Daha fazla bilgi için tıklayın..

Daha fazla bilgi için tıklayın..

MOBİL DEPO 
KONGO
Antalya’da üretilen 20” konteynerlerimiz Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti’ne doğru yola çıkıyor. Madencilerin 
catering hizmetlerine çözüm olması için maden sahalarına 
yerleştirilecek.

Düşük yatırım maliyetiyle kolayca kurulabilen mobil 
konteyner soğuk deposu çözümleri her yerde, her zaman 
kullanılabilir.

ORTAMI SOĞUTURKEN 
KALPLERİ ISITIYORUZ 
8 Eylül Perşembe günü, Antalya’nın en lezzetli markalarından Dondurma 
Dükkanı, fabrikamızda bizlere çok keyifli bir dondurma ziyafeti yaşattı. 
Cantek’in güvenle soğuttuğu çeşit çeşit dondurmalar kalplerimizi ısıttı. 
Teşekkürler Dondurma Dükkanı…

Akdeniz sahillerinin sevimli kaplumbağaları Caretta Caretta‘ları tanıyor 
musunuz? Kaş koylarını tekneyle gezerken sık sık karşılaşacağımız Caretta’ların 
yaklaşık 100 milyon yıldır yeryüzünde oldukları düşünülüyor.

Yumurtlamak haricinde karaya hiç çıkmayan Caretta Caretta’lar, nesli 
tükenmekte olan canlılar kategorisinde yer alıyor. İnsanoğlunun yerleşme ve 
çoğalma kapasitesi yüzünden ve ışık kirliliği nedeniyle bugün sayıları giderek 
azalıyor. Nesli tükenme tehdidi altında olduğu için koruma altındalar.

Cantek’in gönüllüleri olarak 20-21 Ağustos tarihlerinde Antalya Belek’te, 
EKAD’ın Caretta Caretta kaplumbağaları için yaptığı çalışmalara katıldık. 
Sabahın ilk saatlerinde, yarının dev Caretta Carettaları olacak yavruların 
denizle buluşmasına yardımcı olduk.

CARETTA CARETTA

MODERN SOĞUTMANIN 
TARİHÇESİ
* 1834 - Amerikalı bir mühendis olan Jacob Perkins, eter ile çalışan 
pistonlu bir soğutma makinesi için Londra’da bir patent aldı.
* 1886 – Mühendis Windhausen, CO2 ile çalışan bir sistem kurdu 
ve -80C gibi düşük bir sıcaklığa ulaştı. Gıda maddelerinin evde 
muhafazası yaygın bir teknoloji haline geldi.
* 1918 - İlk küçük buzdolabı J.M. Larsen Company tarafından 
yapıldı. Ancak, otomatik olmadığı için popüler olmadı. Kelvinator 
ilk otomatik buzdolabını tanıttı.
* 1930 – Freon gazı soğutma sistemlerinde kullanılmaya başlandı. 
Bu modern soğutmanın ilk adımıydı.
* 1989 – Ozon tabakasına zarar vermeyen yeni nesil soğutucu 
akışkanlar geliştirildi.
90’lı yıllardan bu yana soğutma teknolojisi sürekli gelişerek hayatın 
değişmez bir parçası haline geldi

SOĞUK DEPO KAPILARIMIZ

Video için tıklayınız

Video için tıklayınız

https://farminovadan.farminova.com/
https://cantekgroup.com/tr/1/soguk-oda-kapilari
https://www.instagram.com/p/ChulpVUKJ25/
https://cantekgroup.com/Mobil-Konteyner-Buyukbas-Mezbaha
https://www.instagram.com/p/Cih5LIdD485/

