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Ye n i
Ürün

Koza Gıda olarak sektördeki çeyrek asrımızı
doldurmaya hazırlanıyoruz. 25 yıldan bu yana
profesyonellik ve öncülük tutkumuzu kaybetmeden,
sürekli yenilenerek, müşteri memnuniyeti odaklı satış
ekibimiz ve güçlü sevkiyat alt yapımızla sizlere hizmet
verirken, KozaLive mutfak ile yıllardır süregelen bilgi
birikimimizi ve ürün gamımızı geliştirmeye devam
ediyoruz. Geçen yıllarla birlikte daha da güçlenerek
yenilenen yüzümüzle 25 yıldır
müşterilerimizle buluşuyoruz.
Dünya mutfağının en sevilen lezzetlerini; gıda
güvenliğinden, kaliteden, insan sağlığından ve mutlu
müşteri ilkelerinden ödün vermeden; müşterilerimizle
buluşturmayı ilke edinerek, BRC standartlarını temel
alarak oluşturduğumuz sistemimizle ve 2018 yılında
aldığımız BRC Depolama & Sevkiyat sertifikamızla siz
müşterilerimize kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz.
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LİÇİ LİMONATA
Liçi Püresi 1 kg x 5 adet

Malzemeler: (200 ml bardak için)
Limonata bezesi                                   
Ravifruit Liçi Püresi                              
DaVinci Gourmet Blue Sky Şurup        
Su                                                          
Kırık buz                                                
Soda                                                      

30 ml
20 ml
10 ml
40 ml
60 gr
100 ml

Hazırlanışı :
Bardağa limonata bezesini koyun, üzerine liçi meyve püresi ilave
edin.
Karışımı kırık buzla doldurun. Sodayı ekleyin.
Blue sky şurubunu su ile karıştırıp, bardağın üzerinden yavaşça
ilave edin.

Kiraz Çiçeği

Fındık

Meksika
Misket
Limonu

Yavaş
Pişmiş
Karamel

Vanilya

Liçi

375 ml x 12 adet

PORTAKAL SUYU

2 lt x 6 adet
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KLASİK SICAK ÇİKOLATA TOZ KARIŞIMI
1 kg x 10 adet

MATCHA CHAI
1814 gr x 4 adet

Yoğun Kıvamıyla İtalyan
Sıcak Çikolata

Tanım:
Siyah çay, organik baharatlar
(kakule, karanfil, tarçın, zencefil),
Japon Matcha çayı içeren, sıcak ve
soğuk içecek hazırlamak amacıyla
kullanılan toz karışım

ÇİKOLATALI PROFİTEROL
     1,1 kg x 1 adet

Sunumlarınızı renklendirecek
dekoratif çikolatalar
Sigara - Beyaz Çikolata
15 cm 200 adet x 6 kutu
Sigara - Bitter Çikolata  
15 cm 200 adet x 6 kutu
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Pidy ile eşsiz sunum
seçenekleri olabilir.

Mini Volavan (3,5 cm) - 480 adet x 1 koli
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Kiş (8,5 cm) - 144 adet x 1 koli

KESTANE KREMASI
992 gr x 12 adet
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Tereyağlı Croissant (%17)    
70 gr x 60 adet
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BEER BATTERED ONION RINGS
1 kg (~42 adet) x 6 paket

MOZZARELLA TOPLARI
1 kg (~60 adet) x 6 paket

MEKSİKAN SANDVİÇ SOSU
900 ml x 10 adet

Sezar Sandviç Sosu
Köri Sandviç Sosu
Ranch Sandviç Sosu
Teksas Grill Sandviç Sosu
XL Burger Sandviç Sosu
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Hardal-Sarı Amerikan Stili
227 gr x 24 adet

Hardal-Sarı Amerikan Stili
482 gr x 12 adet

Hardal-Sarı Amerikan Stili
3,71 kg x 4 adet

Çin Böreği Yufkası (20 cm)

Gyoza Yufkası (10 cm)

Wonton Yufkası (9 cm)

Pekin Ördeği Yufkası (13 cm)

Çin böreği yapımında
kullanılmak üzere özel olarak
üretilmiş bu yufka, sarma
esnasında yırtılmayan,
dayanıklı, kızartma sonrasında
çıtırlığını ve altın sarısı rengini
koruyan bir yapıya sahiptir.

Wonton hamurundan biraz
daha kalın olan bu yuvarlak
hamurla, kızarmış veya
haşlanmış birçok aperatif
üretebilirsiniz. En ünlü reçete,
ördek gyozadır. Bu hamurla
ürettiğiniz gyozaları değişik
soslarla servis edebilirsiniz.

Uzakdoğu Mutfağı’ndan,
buharda haşlanmış, kızgın
yağda ya da tavada kızartılmış
pek çok değişik aperatif çeşidi
hazırlayabilmenize olanak
sağlayan ince hamurdur. Bu
hamurla sho mai gibi tanınmış
uzakdoğu aperatiflerini
hazırlayabilirsiniz.

Pekin ördeğinin yanında servis
edilen geleneksel yufkadır.

(340 gr) 25 adet x 40 paket

(300 gr) 30 adet x 30 paket

(300 gr) 57-58 adet x 30 paket

(918 gr) 12 adet x 12 paket

SWEET BABY RAY’S BARBEKÜ SOSU
2,2 kg x 6 adet

TEMPURA PANE KARIŞIMI
18,1 kg x 1 paket

Japon Mutfağı’nın en sevilen
yemeklerinden Tempura’yı,
kısa sürede ve kolaylıkla
hazırlayabilmek için özel olarak
üretilmiş un karışımıdır.
Aynı zamanda hamur kaplaması
ile kızartılan fish & chips, tatlı
ekşi tavuk vs. gibi yemeklerin
hazırlanmasında da kullanılabilir.

Amerika’nın en çok sevilen,
geleneksel barbekü sosu

7

Çedar Peynirli
Sos

Guacamole
Dip Sos

300 gr x 12 adet

300 gr x 12 adet

Salsa Sos

Sade Yuvarlak
Tortilla Cips

315 gr x 12 paket

450 gr x 12 paket

DONUK AVAKADO
PÜRESİ
1 kg x 10 paket

PESTO - FESLEĞENLİ MAKARNA SOSU
950 gr x 6 adet

%100 Hass avokado püresi.
Guacamole yapımında ya
da kendinize özgü sos ve
sandviç reçetelerinizde
avokado ihtiyacınızı
karşılamanız için ideal.
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Taze fesleğenlerle hazırlanmış,
Grano Padano ve Pecorino Romano peyniri
ile zenginleştirilmiş, çam ve kaju fıstıklarıyla
tatlandırılmış hazır makarna sosudur.

TİLDA BASMATİ PİRİNCİ
1 kg x 8 adet

Güneşle
Ege Denizi’nin
Aşkından Doğan
Mucize

Smoked Saltflake
(İsli Yaprak Tuz)

Saltflake
(Yaprak Tuz)

500 gr x 16 paket

500 gr x 16 paket

DEMI-GLACE BAZLI ÖZEL SOSLAR

Hollandez Sos (Toz)

Yeşil Tane Karabiberli Sos

800 gr x 6 adet

750 gr x 4 adet

9

HAKUMAKİ SUŞİ PİRİNCİ
5 kg x 2 paket

Sushi yapımı için optimum su
tutma ve yapışma özelliklerine
sahip özel pirinçtir. Az miktar
sushi yapımı için de uygun,
ekonomik boy pakettir.

EDAMAME-SOYA FASULYESİ
2,5 kg x 4 paket

Uzakdoğu Mutfağı’nda
aperatif olarak
kullanılan yavru kabuklu
soya fasulyesi
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NISHIKI JAPON SUSHİ PİRİNCİ
10 kg x 1 paket

Sushi yapımında kullanılan özel
bir pirinç çeşididir.
Kullanım Şekli :
1.5 su bardağı pirince 2 su
bardağı su eklenerek pişirilir.

SOYA SOSU
15 kg x 1 adet

En iyi kalite soya fasulyesinden hazırlanmış
ve hiçbir koruyucu madde kullanılmadan,
geleneksel ve doğal yöntemlerle
mayalanmış soya sosudur. Son derece
güçlü olan soya tadı ve aroması ile tüm
yemeklerde kullanılır.

Dünyanın en büyük
foie gras üreticisi ile gerçek
Fransız lezzetleri

Ördek Foie Gras
400-600 gr (ort.) x 5 paket
Ördek Göğüs Eti-Magret
350-450 gr (ort.) x 12 paket
Ördek But
250-300 gr (ort.) x10 paket
Ördek Foie Gras Palmilord
50 gr (ort.) x 20 dilim x 5 paket
Ördek Yağı
1,35 kg

Her Pakette
Aynı Lezzet
Bütün Ördek
2,7-3 kg x 5 adet
Kalçalı Ördek But
750-800 gr x 18 paket
Ördek Göğüs Fileto
500-600 gr x 25 adet
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