
 

AKTİF AMBALAJLARA OTOPSİ 
 Gıda ambalajları içerisinde kalan oksijeni elimine etmek için kullanılan şeker poşeti benzeri bu Aktif ve Akıllı Paketler sayesinde bazı mantar ve 

bakterilerin üremesi ve büyümesi durdurulabilirken yağ acılaşması da önlenmektedir. 

 

Oksijen Emicilerde aktif olan nedir? 

Aktif madde çoğu zaman demir tozudur. Günlük hayatımızda paslanma olarak nitelendirdiğimiz; oksitlenme reaksiyonu ile çalışan bu akıllı 

paketlerin içerisinde çok küçük taneler haline getirilmiş demir tozları mevcuttur.   
 

Yanlışlıkla tüketilirse ne olur? 

Temel Reis gibi olmak için kilolarca ıspanak yediğimiz günleri düşünürsek demir mineralinin vücudumuz için önemini hızla hatırlarız. Günümüzde 

trend haline gelmiş olan takviye haplar içerisinde de sıklıkla kullanılan demirin zehirlenmeye sebep olabilmesi için WebMD kayıtlarına göre 

kişinin kilosu başına 10mg ve üzerinde alınması gerekmektedir.  
 

Üzerinde yer alan yenilmez uyarılarına rağmen yanlışlıkla tüketilebilecek bir Oksijen Emici paketin sorun yaratmayacağı aşikardır. 
 

Paketleme hattında metal dedektörü... 

Aktif ambalaj üreticileri, üretim hattında metal dedektörü kullanan veya mikrodalga fırınlarda pişebilen ambalajlı gıdaların tazeliğini doğal 

yollarla korumayı hedefliyor tabii ki. Bu nedenle demir dışı aktif maddeler kullanılarak üretilen çözümler de mevcut. Maliyeti daha yüksek olan 

bu cins Oksijen Emicilerin de yanlışlıkla tüketilmesi durumunda toksik etki yapmadığının altını çizelim. 
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TEMP-EX KENYA VE İSVİÇRE SEMALARINDA! 

 Soğuk Zincirin olmazsa olmazı Temp-Ex Termal Örtü Çözümleri hayatlarına 

dünyanın farklı kıtalarında devam ediyor.  

 

Soğuk zincirin hasat sonrası tarladan başladığını bilen bayi, distribütör ve 

kullanıcılarımız ile meyve ve sebzeden kesme çiçeğe, etten balığa kadar 

korunması gereken tüm değerleri Temp-ex'liyoruz. Hem çevreye duyarlı, 

hem ürüne odaklı pasif koruma sistemleri ile kesintisiz soğuk zincir ve 

tazeliği sağlayan çözümlerimizi tercih eden Sunland Roses'a profesyonel 

yaklaşımı ve kalite odaklı hizmeti için teşekkür ediyoruz. 

 

SEDEF BLOG’dan SEÇMELER > 
 
1- GIDA GÜVENLİĞİ > HASAT SONRASI YEŞİL ÇÖZÜMLERİ DUYMUŞ MUYDUNUZ? 

Taze sebze, meyve ve kesme çiçek gibi tarımsal ürünlerin alıcısına fayda sağlamadan depolama ve sergileme sırasında  sararması, 

olgunlaşması ve çürümesi hiç şüphe yokki büyük kayıptır. Eğer sizde fire oranını doğal yollarla azaltmak için bir çözüm arayışındaysanız sizi 

Hasat Sonrası Yeşil Çözümler ile tanıştırmak isteriz; http://sedef.com/blog/hasat-sonrasi-yesil-cozumleri-duymus-muydunuz/ 

 

2- GIDA GÜVENLİĞİ > ÖĞLE YEMEĞİNİZ AŞÇIDAN GIDA GÜVENLİĞİ ÖNERİLERİ İSE DOÇ. DR. NEZİH MÜFTÜGİL’DEN 

Otel, restorant, lokanta, fabrika ve toplu yemek gibi mutfak operasyonlarında lezzet dışında sağlık açısından da dikkat edilmesi gereken 

hususlarda vardır ve burada görev aşçılarımıza düşmekte. Doç. Dr. Nezih Müftügil’in önerileriyle konu hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz; 

http://sedef.com/blog/ogle-yemeginiz-ascidan-gida-guvenligi-onerileri-ise-doc-dr-nezih-muftugilden/ 

 

3- GIDA GÜVENLİĞİ > SÜT BOZULMUŞ MU? ÖNCE BİR KAPAĞA DANIŞMAK LAZIM! 

Gıda işletmeleri, lojistik hizmet sağlayacılar, perakendeciler, pazarlar, tüketiciler  hepsi daha fazlasını istiyor. İşte bu nedenle gıda ile ilgili 

riskleri minimuma indirecek Akıllı Sistemlere talep artıyor. Bir gıdanın bozulup bozulmadığını gösteren Akıllı Etiketlerden sonra Akıllı 

Kapaklarda gündemde. "Gıda hassas iştir" diyenler için bu yeni teknoloji hakkındaki bilgiyi aşağıdaki linkte paylaşıyoruz. 

http://sedef.com/blog/sut-bozulmus-mu-once-bir-kapaga-danismak-lazim/ 

 

http://sedef.com/blog/hasat-sonrasi-yesil-cozumleri-duymus-muydunuz/
http://sedef.com/blog/ogle-yemeginiz-ascidan-gida-guvenligi-onerileri-ise-doc-dr-nezih-muftugilden/


 

 

N-Sedef dergisinin daha önceki sayıları için http://sedef.com/basinda.php  
adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

SEDEF YENİ NESİL ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER AŞ 
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Tel-merkez: +90 216  501 00 97 

 

 
4- SAĞLIKLI YAŞAM > ARABANIZDA VE ÇANTANIZDA DURSUN ‘’ HAYAT KURTARIR’’ 
Unutulmaya yüz tutmuş olan ve tarih kokan bir gıdamız var, kuru et! Geçmişte ülkemiz sınırlarında birçok kültürde tüketilen bu besin, 
şimdilerde ambalaja girdi… Tarih kokan bu lezzeti gün yüzüne çıkartan Zulu Beef Jerky, tüketiciye "sağlıklı atıştırmalık" fırsatı sunuyor. Zulu 
Beef Jerky firmasından Sn. Hande ALTAY ile bu konu üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Keyifle okumanız dileği ile… 
http://sedef.com/blog/arabanizda-ve-cantanizda-dursun-hayat-kurtarir/ 
 
5- GENEL > DOĞA BİR YOLUNU BULUR 
"Göçebe hayat daha ekonomik" diyerek yerleşik oldukları köyü terk eden Shengshan Adası sakinleri arkalarında Doğa Ana'ya boş bir tuval 
bırakmış. Bakın Doğa Ana bu balıkçı köyüne neler yapmış? http://sedef.com/blog/doga-bir-yolunu-bulur/ 
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