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Sebze, meyve
dünyasını korumaya
gidiyoruz, sizi de
bekleriz
Sedef Ekibi, sizi, 04-06 Şubat tarihlerinde
Berlin’de yapılacak, bozulabilir gıda
işindeki; her sektörü kapsayan ve
uluslararası tedarik zincirinin her
halkasındaki en son yeniliklerin, ürünlerin
ve hizmetlerin eksiksiz bir resmini sunan,
lojistik ve gıda güvenliği konusunda
dünyanın en gelişmiş fuarlarından Fruit
Logistica’ya davet ediyor. Büyüyen
pazarlar, taze fırsatlar ve yeni ürünler için
açık fikirli profesyoneller Fruit
Logistica’da sizi bekliyor. Ve elbette, Hall
1.1 Passage C’deki standımızda son
yeniliklerimiz ve ürünlerimiz ile biz de
orada olacağız.

Aktif Ambalajlama
teknikleri sınırsız
uygulamalar için
kapıları aralıyor. Tek
limit hayal gücünüz
denebilir!
Kaynaklarını etkin kullanmak isteyen
firmalar ve Ar-ge ekipleri
ambalajlarının koruma kabiliyetini
yükseltirken yatırım maliyetlerini de
düşük seviyede tutmak istiyor.
Tüketici daha az katkı ve koruyucu
madde talep ediyor. Raflarda albeni
sahibi, tüketiciyi tatmin eden
görüntüsü ile ambalajını değiştirmek
istemeyen ama yeni nesil özellikleri
mevcut ambalajına ilave etmek
isteyenler oluyor. Avrupa, Amerika,
Güneybatı Asya, Latin Amerika ve Asya
Pasifik ülkeleri de dahil olmak üzere
dünya çapında kullanılan Aktif
Ambalajlama çözümlerini biraz
yakından tanıyalım,

Plastik ve metal konteyner içerisinde
paketlenen ürünlerde ambalajın
çökmesini önlemek için oksijeni
emerken CO2 açığa çıkaran çözümler
ile ambalaj içi basıncı eşitleyebilir,
optimum muhafaza ortamını
yakalayabilirsiniz.
* Yağ oksidasyonu ve acılaşmayı
* Küf ve aerobik bakteri gelişimini
“neler yapılabilir” sıralayalım, hayal gücünüze
ve bütçenize destek olalım istedik.
Şişelenmiş ürünlerin kapağına uygulanan
kapak tipi oksijen emicilerin yüksek emiş
kabiliyeti ile bu ürünlerde oksidasyonu
engelleyebilirsiniz.
Demir bazlı olmayan Oksijen Emiciler ile
mikrodalgada ısıtmaya uygun ürünleri
koruyabilir, metal dedektörlerinden sorunsuz
geçiş yapabilirsiniz.
Ambalaj içerisindeki nemi yüksek
kapasitelerde emebilme özelliği olan çözümler
ile popcorn ve puf özelliğini yitirmesini
istemediğiniz gıdalar korunarak raf ömrü
uzatılabilir.

* Renk değişimini
* Böcek oluşumunu
engelleyebilirsiniz.
Çıkabilecek sorularınızda
bilgi@sedef.com adresinden
iletişime geçebilirsiniz.

Küçük
atıştırmalıklar için
minyatür sunum
ekipmanları ve taş
görünümlü
yükselticiler
Dalebrook’un göz alıcı minyatür sunum
ekipmanları kanepe ve benzeri küçük
atıştırmalıkların sunumunda büfenize
karakter katacak. Yeni Mini Appetite
Serisi ile masaya servis yapılabileceği
gibi diğer sunum ekipmanları ile birlikte
kombine edilerek şık bir açık büfe
tasarımı da yapılabilir.
Taş görüntüsü ile stil sahibi yükselticiler
ise açıkbüfe ve şarküteri sunumlarınıza
bambaşka bir hava katacak. Doğal
görüntüsü ile ürünleri ön plana çıkaran
Taş Görüntülü Yükselticiler silikon
ayakları sayesinde kaymaz ve düzen
sağlar. Açıkbüfe ve reyonlarda öne
çıkarmak istediğiniz ürünleri doğrudan
yükselticilerin üzerine
yerleştirebilirsiniz. %100 porselen
melamin Taş Görüntülü Yükselticiler
sunumunuza değer katacak.

Sedef’in kalitesi artık
tescilli!
Sedef ekibinin uzun süren çalışmaları
sayesinde firmamız hizmet verdiği konularda
kalite standartlarına uygun bir yönetim kurdu.
Eğitim ve denetimlerin ardından uygulamada
da başarılı olduğumuzu ispat ettik. Bu sayede
Ocak ayı itibari ile Türkak onaylı 9001:2008
belgemize kavuştuk. Sizlere daha iyi hizmet
verebilmek adına süreçte katkısı olan tüm
çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sedef Blog’tan Seçmeler
Gıda Güvenliği / Balık Tüketim Mevsiminin Sağlıklı ve Dengeli Beslenme için Önemi
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı Doç.Dr. Gülgün F. Ünal ŞENGÖR’ün değerli katkıları ile her yaş grubundan tüketiciyi ilgilendiren önemli
konulara değinen bir yazıyı bloğumuzdan okuyabilirsiniz. Balık etinin ihtiva ettiği bileşenlere, dişi ve erkek balıklar arasındaki lezzete ve kaliteye etki
eden faktörlere kadar hem şaşıracağınız hem de ciddi bilgiler edineceğiniz bu yazı için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli!
http://sedef.com/blog/balik-tuketim-mevsiminin-saglikli-ve-dengeli-beslenme-icin-onemi/

Sağlıklı Yaşam / Doğanın Mucizlerinin Uzmanı Nazım TANRIKULU ile Söyleşi
Nazım TANRIKULU; Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı, aynı zamanda Tıbbi Bitkileri Doğru Kullanma Rehberi adlı kitabın yazarı. Kendisi ile çok keyifli bir
röportaj yaparak aromatik bitkilere olan ilgisinden, Şifalı Bitkiler Okulu gibi geliştirip düzenledikleri bir çok önemli atölyeden bitkilerden çay hazırlama
sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara, sağlığımız ve cildimiz için uygun doğal karışımlara kadar birçok konuda soru sorduk. Bayanların evde kendi
kremlerini ve cilt temizleme losyonlarını yapabilmeleri için de çok basit bir tarif veren Nazım TANRIKULU’na bir kere daha teşekkür ediyoruz bu eğitici ve
keyifli röportaja http://sedef.com/blog/545/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Enerji Verimliliği / Tabağınızın %50’sini bu girişime bağışlar mısınız ?
Amerika merkezli “HALFIES” girişiminin başlattığı restoran projesi hem açlık hem obezite ile mücadelede oldukça yaratıcı bir yöntem geliştirmiş. Nasıl mı?
Detaylar için http://sedef.com/blog/tabaginizin-%50sini-bu-girisime-bagislar-misiniz/ linkine tıklamanız yeterli.

Koruma Ekipmanları / Endüstri “Paketsiz Gıda”lara hazır! Peki tüketici hazır mı ?
Su şişelerini yiyebildiğinizi düşünün, yoğurt ambalajları gerçek meyvelerden yapılmış… Bu gibi futuristik ambalaj tasarımlarını bu aralar bol bol duymaya
başladık. Ambalaj Ar-Ge’sinde yaşanan yaratıcılık hızla yükselirken tüketicinin ambalajsız gıdaya yaklaşımı nasıl olacak dersiniz? Yazının devamı için
http://sedef.com/blog/endustri-paketsiz-gidalara-hazir-peki-tuketici-hazir-mi/

Somon Derisi Çanta, Cüzdan ve Telefon Kılıfı
Kültür balıkçılığına ilişkin atık problemi hakkında sorunları çözecek yeni sektörler doğuyor. Haberin devamı için
http://sedef.com/blog/somon-derisi-canta-cuzdan-telefon-kilifi/

N-Sedef dergisinin daha önceki sayıları için http://www.sedef.com/duyurular.html
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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