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1995

Türkiye’de kurutulmuş domates sektörünün en büyük ve güvenilir firması olan Ran Tarım, sektöre ilk olarak
İzmir, Torbalı’da 1997 yılında adımını atmış ardından 2008 yılında bugünkü yeri olan İzmir, Menemen’e
taşınmıştır. 2016 yılının baslarında kendi sektörünün lideri olan Euro Gıda ile güçlü bir ortaklık kurarak Euro
Ran adı ile müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.
Güneşte kurutulmuş domates ve fırında yarı kurutulmuş domates ürün portföyünün önemli bir kısmını temsil
eder. Yüksek teknoloji sahibi fırınlarında farklı meyve ve sebze gruplarının kurutulması da faaliyetleri
arasındadır. Üretiminin büyük bir kısmını ihraç eden Euro Ran Amerika, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda
ülkelerindeki ihracat pazarında yerini almıştır.

The largest and most reliable company in the Turkish dried tomatoes industry, Ran Tarim started
operating in Izmir, Torbali in 1997, then moved to its current place of business in Izmir, Menemen in 2008.
Following a strong partnership with Euro Gida, a leading company in its own industry, the company was
renamed as Euro Ran in 2016.
The company's product portfolio includes mainly sun dried tomatoes and oven semi dried tomatoes. The
company also dries various fruits and vegetables in hi-tech ovens. Euro Ran exports a significant portion
of its production to America, Europe, Australia and New Zeland.
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Ziraat
AGRICULTURE

Euro Ran hammaddesinin birçoğunu, dünyanın en verimli toprakları olarak kabul edilen Bakırçay
Havzası’ndaki kendi tarlalarından sağlar. Ziraat mühendislerinin gözetimi altında ve üstün tarım teknikleri ile
özenle yetiştirilen domatesler yine Euro Ran’a ait olan sergi alanlarında kontrollü olarak kurutulup fabrikaya
getirilir.
Yılda yaklaşık 2.000 ton kurutulmuş domates ve 30.000 ton taze domates alımı gerçekleşir.
Domateslerin hasat dönemi öncesi Ziraat Mühendisleri; Uluslararası Standartları göz önünde bulundurarak,
tohumların ekilmesinden itibaren tüm ilaçlama ve gübreleme işlemlerinin kontrolünü sağlamaktadır.

Euro Ran provides its significant portion of raw material from its fields in Bakircay Basin which are
acknowledged as the world’s most fertilie soil. The tomatoes which carefully grown by superior farming
techniques under the supervision of agriculture engineers are dried as controllably in Euro Ran’s drying
area, then they are taken to the facility.
The company purchases annually around 2.000 tons of dried tomatoes and 30.000 tons of fresh
tomatoes.
In the pre-harvest period of tomatoes, the agriculture engineers control all disinfection and fertilization
processes starting from sowing of seeds in compliance with the international standards.

Üretım
PRODUCTION

Euro Ran endüstriyel boyutta veya tüketime hazır olarak tamamen müşteri spesifikasyonları doğrultusunda
ürün isler.
YÜKSEK TEKNOLOJI SAHIBI FIRINLAR
• Üstün hijyen teknolojisi
• Doğru kurutma teknikleri
• Ağırlık, nem, sıcaklık ve hava hızı değerlerinin anlık kontrolü
• Ürüne göre reçete değiştirebilme

Euro Ran processes products either in ready to eat size or industrial size according to customer specifications.
HIGH-TECH OVENS
• Good hygiene technology
• Proper drying techniques
• Simultaneous control of weight, moisture, temperature and air flow values
• Modifiable recipe according to the product
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Kalıte
QUALITY

Tohumların seçilip toprağa ekilisinden itibaren ürünlerin islenip son tüketiciye ulaşmasına dek her aşamada
uluslararası standartların gerekliliklerini yerine getirmeyi ilke edinmiş olan firma kurulduğu ilk günden bu yana
toplam kalite anlayışını sürdürmektedir.
Sahip olduğu BRC Food ve IFS Food Standartları Kalite ve Gıda Güvenliği konusunda sarf edilen çabanın birer
ödülüdür.

The company commits itself to satisfying the requirements of international standards in every phase, from
the selection and sowing of seeds to the processing and delivery of products to the end consumers.
Accordingly, the company has adopted a total quality policy since the very first day.
BRC Food and IFS Food certifications are the rewards of our eforts in Quality and Food Security.

Ar-ge
R&D

Euro Ran fırında kurutulmuş ürün grupları (meyve ve sebzeler) başta olmak üzere çeşitli soslar ve kavanozda
kuru domates ürünleri üzerinde yeni denemeler yapmaktadır. Oluşturulan yeni reçeteler çeşitli kontrol
testlerinden geçtikten sonra müşteri isteği doğrultusunda ambalajlanarak pazarda yerini almaktadır.
Firma tüketicilerin organik tarıma ilgisinin farkında olup, daha sağlıklı bir dünya anlayışıyla organik çalışmalarını
da günden güne arttırmaktadır.

Euro Ran carries out experiments on oven dried product groups (fruits and vegetables), including various
sauces and jarred dried tomatoes. New recipes undergo various control tests and are introduced to the
market in packages adapted to customer preferences.
The company is aware of the growing interest of consumers in organic farming.
In accordance with this purpose, it increases the organic research for a healthier planet day by day.
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Ürünler

PRODUCTS

Güneşte Kurutulmuş Domates
Sun Dried Tomatoes
Yarım / Halves
Şerit / Strips
Küp / Diced
Fırında Yarı Kurutulmuş Domates
Oven Semi Dried Tomatoes
Kurutulmuş Domates Sosları
Dried Tomato Sauces

Fırında Kurutulmuş Meyveler
Oven Dried Fruits
Fırında Kurutulmuş Sebzeler
Oven Dried Vegetables

Tuzlu / Kükürtlü
Salt / SO2
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Güneşte Kurutulmuş
Domates/Yarım
Sun Dried Tomatoes / Halves
Tuzlu / Kükürtlü
Salt / SO2

Güneşte Kurutulmuş
Domates/Şerit
Sun Dried Tomatoes / Strips

Güneşte Kurutulmuş
Domates/Küp
Sun Dried Tomatoes / Diced

Fırında Yarı Kurutulmuş
Domates
Oven Semi Dried Tomatoes
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Kurutulmuş Domates Sosları
Dried Tomato Sauces

Fırında Kurutulmuş
Sebzeler
Oven Dried Vegetables
Biber
Brokoli
Havuç
Ispanak
Kabak
Kereviz
Kırmızı Pancar
Patlıcam
Turp
Yeşil Fasulye

Pepper
Broccoli
Carrot
Spinach
Zucchini
Celery
Red Beetroot
Aubergine
Radish
Green Beans

Fırında Kurutulmuş
Meyveler
Oven Dried Fruits
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Armut
Ayva
Balkabağı
Cennet Elması
Çilek
Elma
Erik
Kayısı
Kivi
Mandalina
Portakal
Şeftali

Pear
Quince
Pumpkin
Persimmon
Strawberry
Apple
Plum
Apricot
Kiwi
Mandarin
Orange
Peach
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Ambalaj Cesitleri
PACKAGING TYPES
TÜKETİME HAZIR
READY TO EAT

Vakum
Vacuum

Torba
Doypack

Termoform Tabak
Thermoform Plate

100 g -10 kg

100 g -10 kg

100 g - 1kg

Cam Kavanoz
Glass Jar

Pet
Pet

190 cc - 3000 cc

1000 cc - 3000 cc

ENDÜSTRİYEL BOYUT
INDUSTRIAL SIZE
5 kg, 10 kg, 15 kg, 200 kg
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Perfect Taste
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Ana Sirket
THE MOTHER COMPANY

100 milyon kavanoz yıllık üretim kapasitesi,
44 bin metrekare kapalı alan
Annual production capacity of 100 million jars,
44 thousand square metres of closed area

Türkiye’ de gıda sektörünün en büyük ve güvenilir firmaları arasında yer alan Euro Gıda; çok çeşitli
turşu, konserve ve gurme soslerden oluşan bir ürün portföyüne sahiptir. Kendi markaları ile
tüketiciye seslenirken, B2B kanalında Türkiye ve Avrupa’ nın birçok büyük markası için fason
üretim yapmaktadır.
Ege bölgesinde İzmir’ de stratejik bir lokasyonda bulunan Euro Gıda üretim tesislerinde, sebze
tarlalarına yakın olmanın sağladığı avantajdan yararlanılmakta, ziraat mühendislerinin gözetimi
altında üretilen sebzeleri tazeliklerini kaybetmeden fabrikaya ulaştırıp en son teknolojiyle 24 saat
içinde işlemektedir.
Türkiye’ de sektörün en büyük fabrikasına sahip olan Euro Gıda, Avrupada sektörün önde gelen
firmaları arasında yer almaktadır. Euro Gıda üretiminin %50’sini ihraç etmektedir.
One of the largest and most trusted brands of food industry in Turkey, Euro Gida has a wide array of
product portfolio ranging from pickles to canned food and gourmet sauces. The Company appeals to
consumers with its own brands, while undertaking contract manufacturing for many Turkish and
European brands on a B2B basis.
Strategically situated in the Aegean Region city of Izmir, Euro Gida production facilities take
advantage of its proximity to the vegetable fields,and process those vegetables growing under the
supervision of agricultural engineers within 24 hours without losing any time and freshness in the
factory equipped with cutting-edge technology.
Euro Gida has the largest factory of its sector in Turkey, while it ranks in the biggest in Europe. Euro
Gida exports 50% of its production
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Adress :Çavuş Mahallesi Çavuş Yolu No:4
Menemen / İzmir
P: +90 232 845 84 26
F: +90 232 845 84 29
info@euroran.com.tr
www.euroran.com.tr
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