Kurumsal
Kurumsal yapılanmasını tamamlamış olan firmamız
çağdaş üretim kriterlerine uygun, ISO , TSE gibi ulusal
ve uluslar arası kalite standartlarına uygun üretim
gerçekleştiren sektöründe öncü bir kuruluştur.
1989 yılında Dudulu OSB bölgesinde başladıktan
sonra Tuzla OSB bölgesinde faaliyete devam ettik,
her geçen gün kaliteyi kendine rehber edinip daha iyi
için çalıştık. İstanbul’un münferit bölgelerinde
şubeleşme çalışmalarımız devam etmektedir.

Günlük 20.000 kişilik yemek üretimi yapabilen
tesisimiz. Kalite standartları çerçevesinde üretim
yapılan tesisimizde Denetimler Gıda Mühendislerimiz
tarafından yapılmaktadır. Üretim aşamasında görevli
tüm sorumlu çalışanlarımız alanında uzman ve
eğitimli personeldir.
Üretim parkurumuzda teknolojinin sektördeki son
ürünleri kullanılmaktadır. Üretimde kaliteli , lezzetli,
ürünleri hijyenik kurallara uygun şekilde üretmenin
kıvancını yaşamaktayız.

Artık sektörde önde gelen bir firmayız. Firmamız
günlük üretimi olarak da sektörde çok önemli bir
kuruluştur.
GRUP

Niçin
Özdemirler
Yemek ?
Çünkü Ödemirler yemek üretimden servis
aşamasına kadar yemeğin hem taze hemde
leziz olmasına önem veren bir firmadır.
Çünkü Özdemirler yemek üretimde hijyen ve
dezenfekteye önem verir.

İNŞAAT

Lezzet adına kullanılan tüm ürünler, doğal ve
kaliteli ürünlerdir.
Sevkiyatta ve serviste yemeklerin taze kalması
adına teknolojinin tüm etkenlerini
kullanmaktadır.
Üretim kalite politikası uluslararası sağlık
politikasına uygundur.

kurumsal

S e k t ö r d e ö n c ü b i r k u r u l u ş t u r, M ü ş t e r i
memnuniyeti için her türlü ilgi ve görevi en iyi
şekilde yerine getirmektedir.
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Üretim
Üretimde Kullanılan teknikler ve
makine parkurlarımız sektörde en
öncü durumdadır.
Üretim kalitesini etkileyen pişirmeye
hazırlık pişirme sırasında ve pişmiş
ürünlerin servis anına kadar aynı
tazelikte korunmasını sağlayan tüm
teknolojik teknikler kullanılmaktadır.

üretim

Bu teknikler kullanılmasını sağlayan
aşağıdaki son teknoloji makine
parkurumuz sayesindedir.
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Üretim
Modern Pişirme Koşulları
Üretim, son sistem pişirme
kazanlarında ve konveksiyonel
fırınlarda gerçekleştirilmektedir.
Profesyonel tarzda yerleştirilen
kazanlar ve fırınlar sayesinde
yemekler hijyenik, modern ve seri bir
şekilde üretilmektedir.
İdeal Havalandırma Sistemi

üretim

Şirketimiz Yemek kokularını anında
tahliye eden modern bir
havalandırma sistemine sahiptir. Bu
sayede ağır kokuların kurum içinde
yerleşmesi, bakterilerin dip köşelerde
üremesi önlenir. Ürünlerin hijyeni ve
personelin sağlığı açısından önemli
bir yere sahip olan havalandırma
koşulları, kaliteli üretimin önemli bir
parçasıdır.
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Üretim
Gıda Üretiminde Teknoloji
Tesisimizde kullanılan tüm araç gereçler ve makina techizatları
günün kullanılan son teknolojisidir. Bu
sayede hem daha hijyenik hemde
d a h a
h ı z l ı
ü r e t i m
gerçekleştirebilmekteyiz.
Su Arıtma Sistemi

üretim

Suyun kendi yapısında bulunan
unsurlar gıda güvenliğine uygun
şekilde; tam filtrasyondan geçirilerek
üretime dahil edilir. Tortu giderme,
karbon filtrasyon ve ultraviyole
arıtma işlemlerinden sonra, su steril
tanklara gelmekte ve kullanıma
alınmaktadır. Şirketimizde arıtma
işleminden geçmeyen su üretime
giremez.
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üretim

Üretim
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Hijyen
Üretimin tüm aşamasında hijyen çok
önem verdiğimiz bir etkendir. Üretim
sırasında tüm çalışanlarımız uluslar
arası hijyenik kuralları
uygulamaktadır. Tüm personelimiz
galoş, eldiven maske ve hijyen için
gerekli tüm steril malzemeleri
kullanmaktadırlar.

hijyen

Üretim tesisimize girişte steril
havuzdan geçilerek girilmektedir.
Tüm üretim alanlarında yıllık, aylık,
haftalık ve günlük olmak üzere hijyen
denetim ve steril işlemleri
uygulanmaktadır. Salgın sağlık
koruma yönetmeliğine uygun steril
denetimi yapılmaktadır.
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Depolama
Kalite ve hijyenik üretimin önemli
aşamalarından biri malzemelerin
muhafaza koşullarıdır. Bu nedenle
Demirler Yemek binasında soğuk
hava depoları önemli bir yere
sahiptir.

depolama

Depolar; şarküteri deposu, sebzemeyve deposu, kuru gıda bakliyat
deposu ve et deposu olarak
ayrılmıştır. Bu ayırım, her besin
grubunun farklı ısılarda korunması
esnasına göre yapılmıştır. Depolar,
işlerliği ve ısılarının ideal derecelerde
tutulması için Gıda mühendisleri
tarafından günlük olarak kontrol
edilir.
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Sevkiyat
Yemeklerin piştiğin andan
s e r v i s a n ı n a ka d a r a y n ı
tazelikte kalabilmeleri için
gerekli tüm teknikler ve son
teknoloji uygulanmaktadır.
Ye m e k l e r p i ş t i k t e n s o n r a
olması gereken sıcaklıkta
servis anına kadar sürmesi için
H E A T E R B O X l a r
kullanılmaktadır.

sevkiyat

Sevkiyat sırasında tüm çalışan
personelimiz hijyen kuralları
çerçevesinde yemeklerin
işyerlerine sevkiyatını
gerçekleştirmektedirler.
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