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Oksijen deposu Kaz Dağlarının eteklerindeki 
ağaçlarımızdan elle ve özenle topladığımız 
zeytinlerimizi, Asla toprağa temas ettirmeden yaprak 
ve diğer maddelerden arındırıp, steril bir hale 
getirdikten sonra, eski ve naturel yöntemlerle sıkarak 
hiçbir katkı maddesi karıştırmadan dinlenmeye 
alıyoruz.



Özel mahzenlerde
Güneş ve nem görmeyen 
ortamlarda ürünümüzü 
dinlenmeye alıyoruz. 
Bu süre içerisinde yağın 
naturel olmasından 
dolayı ve aynı zamanda 
soğuk ve organik sıkım 
yapıldığı için, içinde 
kalan zeytin tortularının 
dibe çökmesini bekleyip 
süzüyoruz



Dinlenme işlemi biten yağları doğallığı 
bozulmaması için makina kullanmadan elle 
tek, tek dolum yapıyoruz. Biz yağlarımızı 
sadece dış etken ve kimyasallardan değil, 
makinalardan bile uzak tutuyoruz. 
Biz makinalara giren yağların doğallığını 
kaybettiğine ve naturellikten uzaklaşıp 
sanayi tipi ürünlere dönüştüklerine 
inanıyoruz.



Ülkemizin ve uluslar arası ihracatçılar birliklerinin 
istedikleri yetki, kalite, doğallık ve ihracat belgelerini 
almak için en donanımlı ve akreditasyon yetki 
belgesi olan laboratuvarlara ürünlerimizi analiz 
ettirmek üzere gönderiyoruz.



Biz sadece bir çeşit yağ üretiyoruz. Çünkü en iyisi ve en 
doğalı bu. Ticari işlem hacmini artırmak için daha düşük 
kalitede farklı yağlar yaparak alternatif üretmek istemiyoruz. 
Biz her zaman en iyiyi yapmaya çalışıyoruz. Şayet bir gün 
bundan daha iyi bir yağ üretirsek yine sadece bir çeşit 
ürünümüz olacak, oda en iyi olan. Bu kaliteyi korumak için 
yıllık üretim kapasitemizi düşük tutuyoruz. Sanayi ve 
endüstriyel tip ürünlerle bizi mukayese etmeyin lütfen. 
Biz firma olarak kalitemizi koruyabilmek için sınırlı sayıda 
üretim yapıyoruz. Amacımız çok fazla yağ üretmek değil,
A plus bir ürün yapmak.



BİZ ZEYTİNE; 
Dalı tüm dünyada barışı simgeleyen...

Dünyanın birçok coğrafyasında ve farklı kültürlerde 
kutsal sayılan ve kahvaltı sofralarında başrol 
oynayan...

Yağı ise bir çok hastalığa şifa, ayrıca cilt bakımında en 
naturel ilaç olan... 
İnsan sağlığına bütün meyvelerden daha çok yararlı 
olan...... 

Damakta bıraktığı lezzet hiç bir yağ ürününde olmayan 
bir mucize olarak bakıyoruz. En önemlisi seninle (ihracat 
yapabildiğimiz tüm ülkelerle) aramızda köprü kurmamızı 
sağlayan dostluk elçisi olarak bakıyoruz.


