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Bellaroma Gıda Kimya temellerini 2010 yılında deneyimli Kimya Mühendislerinden 
oluşturan, yem sektörüne geleneksel, modern ve özel aromalar üreten, yem fabrikalarına 
proses konusunda danışmanlık veren, satış sonrası teknik destek vermek amacı ile 
kurulmuş çevre dostu bir şirkettir.

Vizyonumuz; Sahip olduğu sektör ve kimya bilgisi ile sektörüne yön veren ve ilk tercih 
edilen firma olmaktır.

Türkiye’nin ve Dünya’nın yem aroması üretimi konusunda sürekli kendini yenileyen, 
üniversiteler ve akademik kuruluşlar ile işbirliğinde olan, inovasyon ve gelişime açık, sahip 
olduğu Ar-Ge topluluğu ile yem aroması sektöründe lider olmak.

Geleneksel ürünlerin yanı sıra siz değerli müşterilerileimizin özel taleplerini 
karşılamak için özel kişi ve kurumlara özel aromalar da üretilmektedir.

Bellaroma Gıda Kimya
San. ve Tic. Ltd. Şti.

FİRMAMIZ
HAKKINDA
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Ham haliyle tüketilmesi amaçlanmayan, üretilen hayvan yemi içerisinde tat ve koku vermek veya 
değiştirmek amacıyla eklenen aroma verici maddeler, aroma verici preparatlar, ısıl işlem aroma 
vericileri, tütsü aroma vericileri, aroma öncülleri veya diğer aroma vericiler yada bunların 
karışımlarından yapılan veya oluşan kendine has karakteristik özelliklerdeki ürünlerdir. 
Bellaroma Gıda Kimya yem sanayisinde ürünlerin üretiminden, müşteriye ulaştığı yere kadar her 
süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu 
süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutarak üretimlerini gerçekleştiren bir kuruluştur. 
Tüm aroma vericilerimiz Bellaroma Gıda Kimya tarafından üretilmektedir.

Hayvan yemlerine et ve baharat tadı veren aromalarımız, uzun Ar-Ge çalışmaları sonucu üretilip, 
bu ürünlerin daha çok tercih edilmesine olanak vermektedir. Kedi ve köpeklere yönelik kuru 
mamalar için ürettiğimiz aroma vericilerdeki “pişmiş yemek lezzeti”, evcil dostlarımızın bu 
mamaları keyifle tüketmelerini sağlamaktadır. 

Bellaroma, ev hayvanlarına özel cezbediciliği yüksek en kaliteli yemlerin üretimi için özel 
aromalar sunmaktadır..

AROMALARIMIZ İLAÇ DEĞİL YEM KATKI MADDESİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.

Aromalarımız;

Büyük Bir İştahla Tüketilen Mamalar İçin

AROMALAR
HAKKINDA

    Premikslerdeki iz elementinin kötü kokusunu sindirir.

   Kuru mamaların içeriğinde bulunan diğer hayvansal ve bitkisel bileşenlerin baskın tatlarını 
maskeleyerek, tat ve koku alma duyuları oldukça kuvvetli olan evcil dostlarımızın çok seveceği 
tavuk, kuzu eti, sığır eti, somon, balık, pirinç, haşlanmış ve pişmiş tatların öne çıkarılmasını ve 
sevilerek tüketilmesini sağlamaktadır.

    Üretilen yem birkaç ay sonra bile YENİ ÜRETİLMİŞ GİBİ KOKAR.

  Aroma katılmış yemlere hayvanların ilgisi artar ve SİZE ÖZEL ÜRETİLMİŞ AROMAYA 
ALIŞKANLIKLARI ARTAR.
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ÜRÜNLER

Mangal Sığır Eti

Somon

Salam

Pişmiş Tavuk

Ton Balığı

Mangal Kuzu Eti

Domuz Ciğeri Balık

Pişmiş SütKerevit

Tavuk Ciğeri

Karides

Kullanım Oranı: İstenilen dozajda üretimleri 
yapılmaktadır. (Müşteri özel şartları)
Ambalaj: 25 kg’lik ambalajlarda bulunur.
Tüm aroma çeşitlerimiz Karakteristik olarak 
istenen aromanın tat ve kokusunda 
üretilmektedir.
Depo şart ve yerleri: Serin ve kuru 
yerde,güneş ışığından uzakta orjinal 
ambalajında muhafaza ediniz.
* Tüm ürünler için müşteri talebine 
göre toz ve sıvı imalatlarımız 
yapılmaktadır.

Pet Grubu Yemler için Aroma Çeşitlerimiz
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ÜRÜNLER

Mangal Sığır Eti

Domuz Ciğeri Balık
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Ofis Adresi: Pulcu sok. No:2/3 
Kocamustafapaşa Fatih / İSTANBUL
Fabrika/Üretim Adresi: İOSB Mutsan Sanayi Sitesi 
M-8 Blok No:48 Başakşehir/İSTANBUL
Tel: 0212 588 05 23
Mobil: 0544 641 03 04
Mail: info@bellaroma.com.tr

En az onlar kadar tatlı aromalarımız 
hakkında bilgi almak için bizimle 
iletişime geçebilirsiniz! 
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