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SADECE MEYVE VE SEBZE
HAKKINDA HER SEY!

SAKLAMA REHBERI
POSTERI ICINDE!

C VITAMINI
SAMPIYONU
-------ILHAM VERICI
EGLENCELI
ONERILER
-------LEZZETLI
VE SAGLIKLI
TARIFLER

VERİTA
TAM 19 YILDIR
SİZİNLE.

Kış... Buz gibi esen bir rüzgar, kat kat giysiler, kaldırılmış yakalar, kırmızı burunlar,
ıslak sokaklar, gri bulutlar, upuzun geceler... Sonra, bir sabah, bir de bakarız...
Her taraf bembeyaz...
İçimiz aydınlanıverir. Çocuklar, “Kar yağmış, kar yağmış, hadi kardan adam
yapalım, kartopu oynayalım!” diye heyecanla koşuştururlar etrafımızda. Yüzleri
ışıldar. Elimizi tutup sabırsızca çekiştirerek seslenirler, “Hadi, hadi!”. Minik
ısrarlara dayanamaz; kendimizi, sokakta, kartopu oynarken buluruz.
Kardan adamsız olur mu? Hep birlikte olunca, başladığı gibi bir çırpıda yükseliverir
yerden... Havuçtan bir burun... Gülen bir ağız... Eline de bir süpürge... Ardından,
bütün gözler şapkamıza dikilir...
Her şey çok güzeldir ama soğuk ensemizden içeriye dolmaya başlar bir süre
sonra... Şapkamızı da kardan adama kaptırmışız zaten... Ne yapmalı?... “Hadi
çocuklar, bu günlük bu kadar yeter. Üşüteceksiniz!” cümlesi, sadece soğuk bir
esinti gibi dolaşır çocukların arasında... Etkisi pek zayıf olur... Hatta, duyulmaz
bile... Ve sıcacık bir cümleye ihtiyacımız olduğunu hissederiz.
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Not: Dilerseniz, bir sonraki sayımızı
adresinize gönderebiliriz. Adres bilgilerinizi,
verita.com.tr/iletisim yoluyla bize
ulaştırmanız yeterli.

---------------------------------------------------verita.com.tr
facebook.com/veritameyve
twitter.com/veritameyve
Verita Müşteri Hizmetleri
0800 211 00 43

Verita Meyveli Rehber’i sanal
ortamda takip etmek için karekodu
okutman›z yeterli.

‹deal Tar›m Ürünleri AŞ ad›na sahibi: S. Zeki Birincio¤lu Yay›n Yönetmeni: Selçuk Serçe Türü: 3 ayl›k süreli yay›n
Yönetim Yeri: Halkal› Merkez Mah. Abay Cad. Atlas Sok. Atlas ‹ş Merkezi No:1/2 K. Çekmece ‹stanbul T: 0212 470 74 44
Bask›: Dilara Ofset, T: 0212 234 87 67
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Yeni sayımızda, bu cümlenin peşinde dolaştık durduk. Dişe dokunur bir şeyler
bulabilmiş olmak umuduyla...
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TAM TADINDA VERITA GURME KIVI NEDIR?

Vitamin, lif, protein ve mineral
zengini kivi, “SAĞLIK MEYVESİ”
olarak anılıyor. Diğer meyvelerle
karşılaştırıldığında, gerçek bir
C VİTAMİNİ ŞAMPİYONU. 100
gramlık bir kivi, yetişkin birinin
günlük C vitamini ihtiyacını
fazlasıyla karşılıyor.

Kivinin kökleri, Çin’e uzanıyor.
Avrupalılarca keşfedilip, dünyaya
yayılmış. Yeni Zelanda, Şili ve İtalya
en çok yetiştirildiği ülkeler arasında.
Türkiye’de, Marmara ve Karadeniz
bölgelerinde yetiştiriliyor. 50’ye
yakın türü olan kivinin “Hayward”
cinsi, içlerinde en ünlüsü.

Verita Gurme Kivi, tadı
damağınızda kalacak bir lezzet
deneyimi yaşamanız için yüksek
standartlarda ve titizlikle yönetilen
bir sürecin ürünü.

Yeterince olgunlaşmış bir kivi,
ikiye bölüp kaşıklayabileceğiniz
kadar yumuşak kıvamlı.
Ferahlatıcı, harika bir lezzeti var.
Canınız çektiği anda doğrudan
tüketebileceğiniz gibi yiyecek ve
içeceklerinizi zenginleştirebileceğiniz çok yönlü bir meyve.

-----------------------------------------------------------------------

TAM TADINDA KIVI ICIN MINIMUM %12.5 BRIX ORANI!
Brix,
suda çözünebilen
kuru madde oranıdır.
Meyveye lezzetini verir.
Olgun ve lezzetli bir kivinin
Brix oranı, minimum %12.5
olmalıdır. Brix oranı
yükseldikçe kivinin
lezzeti de artar.

Üzerinde
“Verita Gurme Kivi”
etiketi var

Her zaman tam tadında ve tam
kıvamında olmayı hedefleyen bu
sürecin en önemli koşulu, meyvenin
hasat için gerekli olgunluğa
erişmesi. Aksi halde kivi, asla gerçek

lezzetine ve kıvamına ulaşamıyor.
Son derece lezzetsiz, sert ve
yenmeyecek kadar lifli olabiliyor.
Ürünün yetiştirildiği bölge, üretim
yöntemi, ideal ortamında taşınması
ve saklanması ise kaliteyi belirleyen
diğer etkenler.

uygun olarak üretiliyor, doğru
zamanda hasat ediliyor, ideal
ortamında taşınıyor, saklanıyor;
böylece tam tadında ve kıvamında
sizinle buluşuyor.

Verita Gurme Kivi, GLOBAL GAP (İyi
Tarım Uygulamaları) kriterlerine

-----------------------------------------------------------------------

KIVI NASIL SECILIR?
Olgunluk derecesi görerek anlaşılmaz. Kivinizi görünüşüne
bakarak değil, dokunarak seçmenizi öneririz; ancak bazen,
meyvenin yumuşak olması da lezzet garantisi değildir.
Gerçek lezzet, meyvenin hasat için gerekli olgunluğa
eriştikten sonra toplanmış olmasıyla mümkündür.
Verita Gurme Kivi, gerekli tüm kriterlere uygun olarak
üretildiğinden lezzeti tamdır. Olgunluk ve tatlılık derecesi,
meyve yumuşadıkça artar.

1
Olgunlu¤unu anlamak
için nazikçe s›k›n.

2
Biraz yumuşak = olgun
(olgunlaşt›kça yumuşar
ve tatl›laş›r).

3
Daha sert = Oda s›cakl›¤›nda 3-4 gün
bekletirseniz, daha tatl› olacakt›r.
Verita Gurme Kivinizi rafta göremezseniz 0800 211 00 43
no’lu tüketici danışma hattından bize ulaşabilirsiniz.

-------------------------------

NASIL SAKLANIR?
Kiviniz olgun ama hemen tüketmeyecekseniz, kesmeden,
buzdolabında bekletebilirsiniz. Yeterince olgunlaşmadığını
düşünüyorsanız, oda sıcaklığında 3-4 gün bekletmenizi
öneririz.

-------------------------------------------------------

C VITAMINI
SAMPIYONU

NASIL HAZIRLANIR?
1a
Kiviyi ikiye bölün...

1b
kaşıklayarak yiyin.

2a
Kivinin kabuğunu
bıçak ile soyun...

2b
dilimleyerek yiyin.
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KIVILI
TARIFLER

Kivinin doğal bir
et yumuşatıcı olduğunu
biliyor muydunuz?

Kivi Reçeli

Kivi, et liflerini parçalayan doğal
bir enzim olan Actinidin içerir.

•• 1 Kilo Verita Gurme Kivi,
•• 1,5 Kilo Şeker,
•• Yarım Limon Suyu.
Kivilerin kabuklarını soyup, arzu ettiğiniz
şekilde doğrayın. Üzerine şekeri ekleyip
karıştırın. Bir gece bekletin. Ertesi gün
kivileriniz, şekerin etkisiyle sulanmış
olacağından, su ilave etmenize gerek
yok. Bu haliyle kaynatın ve kıvamını
tercihinize göre (koyu veya açık kıvamlı)
ayarlayın. Limon suyunu ekleyip ocaktan
alın. Soğuduktan sonra kivi reçelinizi, cam
kavanozlara aktarabilirsiniz.

Kiviyi
ikiye dilimleyin ve
etin her iki tarafını da
ovun veya elinizde yarım
soyulmuş kiviyi parçalayıp,
etin içine masaj yapın.
(2kg et için sadece
1/2 kivi gerekir.)

Kivili Pankek
•• 1 adet Verita Gurme Kivi
•• 1 su bardağı un
•• 1 su bardağı süt
•• 1 adet yumurta

•• 2 yemek kaşığı sıvı yağ
•• 1 tatlı kaşığı şeker
•• 1/2 paket kabartma tozu
•• Bir tutam tuz

Bir kapta, kabartma tozu dışındaki tüm malzemeleri
iyice çırpın. Karışımı 1 saat boyunca buzdolabında
bekletin. Kabartma tozunu ilave ederek tekrar
karıştırın. Yağlanmış kızgın tavaya küçük bir kepçe
yardımıyla karışımdan dökün. Hamurun üzerinde
kabarcıklar belirip patlayınca ters çevirip diğer
tarafını da pişirin. Kivi dilimleri ve taze nane
yaprakları ile servis edin.

SİHİRLİ
DOKUNUŞ
Meyve ikramlarınızı
güzelleştirmek sizin
elinizde.
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Farklı tarifler ve daha fazlası, verita.com.tr adresinde

Kivi ve Frenk Üzümlü Tart
Hamuru için:
•• 200 gr un
•• 70 gr pudra şekeri
•• 125 gr soğuk tereyağı
•• 1 yumurta sarısı
•• 4 yemek kaşığı soğuk su

Krema için:
•• 2 su bardağı süt
•• 2 yemek kaşığı un
•• 1 yumurta
•• 3 yemek kaşığı toz şeker
•• 1 paket vanilya

•• 1 tatlı kaşığı tereyağ
Üzeri için:
•• 2 adet Verita Gurme Kivi
•• Verita Frenk üzümü

Unu ve pudra şekerini harmanlayın. Tereyağını ekleyip, ekmek kırıntısı görünümünde
olana kadar parmak uçlarınızla karıştırın. Yumurta sarısı ve soğuk suyu ilave edip
yoğurun. Hamuru streç folyoya sarıp buzdolabında 1 saat beklettikten sonra, iki
yağlı kağıt arasında, tart kalıbından daha büyük olacak şekilde açın. Elinizle hafifçe
bastırarak kalıbın içine yerleştirin. Üstteki yağlı kağıdı aldıktan sonra, hamurun taşan
kısımlarını kesin. Üzerini çatalla delip, tekrar yağlı kağıtla örtün ve ağırlık yapması
için kuru bakliyat serpin (hamurun fazla kabarmaması için). Önceden ısıtılmış 180
derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız hamurun üzerindeki ağırlıkları
alın ve soğumaya bırakın. Krema için süt, un, şeker, yumurta ve vanilyayı bir tencerede
karıştırıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan almadan 2 dakika önce
tereyağını ekleyip karıştırın. Kremayı tartın üzerine yayın. Kivileri soyun ve kremanın
üzerine yerleştirin. Frenk üzümlerini de serpiştirin. Servise hazır.

-7-

KIVILI
SMOOTHIE

DOGAL ANTIOKSIDAN!
Kivi, mükemmel bir antioksidandır. Antioksidanlar,
serbest radikallere ve vücuttaki yan ürünlere karşı
savaşır. Kanser, kalp hastalıkları ve felç riskini
azaltır.
Bir porsiyon kivide günlük alınması gereken C
vitamini miktarının %240’ı bulunmaktadır. Grip
karşıtı bu meyve yaşlanmanın ve stresin etkilerini
önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kivili Smoothie

İki adet kivi, bir kase kepek tahılından daha fazla
lif içerir. Lif; kalp sağlığını destekler, sindirimi
düzenler ve kolesterol seviyesini düşürmeye
yardımcı olur.

•• 3 adet Verita Gurme Kivi,
•• 1 su bardağı yeşil üzüm,
•• 3 dilim kavun,
•• 1,5 su bardağı buz

Kivi, diyabet dostu olma özelliğinin yanı sıra
her türlü diyet için de mükemmel bir ek gıdadır.
Düşük Glisemik indeksi (52) ile az yağlı ve
düşük karbonhidratlı bu meyve doyurucu bir
atıştırmalıktır.

Kivi, üzüm ve kavunu blenderdan
geçirerek püre haline getirin. Buz
ekleyip, bir dakika kadar karıştırın ve
soğuk servis yapın.

Enerji ve Besin Öğeleri (100g için)

Verita Gurme Kivi

Kalori
Toplam yağ
Kolesterol
Sodyum

A

C

K

B6
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Farklı tarifler ve daha fazlası, verita.com.tr adresinde

Karbonhidratlar
Şeker
Lif
Protein

15g (%5)
9g
3g
1g

A Vitamini
C Vitamini
Demir
Kalsiyum

(%2)
(%155)
(%2)
(%3)

Günlük besin ihtiyacını karşılama oranı. Değerler günlük 2000 kcal/gün
üzerinden hesaplanmış olup, cinsiyet, yaşa, fiziksel aktiviteye ve diğer
faktörlere göre değişebilir.

VITAMIN,
MINERAL VE
LIF DEPOSU

E

61
1g (%1)
0mg (%0)
3mg (%0)

Sadece en iyiler
Verita Gurme Kivi
olabilir.
Verita’n›n
deposuna ulaşan ürünler
Verita Kalite Standard›
kontrolüne tabi
tutuluyor.
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MEYVELI
KAHVALTI
Meyveli Granola
•• Verita Gurme Kivi
•• Yemeye Hazır Mango
•• Verita Böğürtlen
•• Verita Frenk Üzümü
•• 1 kutu süzme yoğurt
•• Granola
Süzme yoğurdu bir kasede çırparak
açın. Meyveleri dilimleyip keserek
hazırlayın. Daha sonra büyük
bardaklara bir kat granola, bir kat
yoğurt ve bir kat meyve olarak dizin
ve servis edin.
Gronala tarifi verita.com.tr adresinde!

Verita’dan
misket limonu.
Kokteyllerin ve
mutfakların
vazgeçilmezi.

Lime
Yumurtalı Avokado
•• 2 adet Verita Gurme Avokado
•• 1 adet Verita Gurme Lime
•• 2 adet yumurta
•• 1 adet domates
•• 2 dilim ekmek

İngilizce’de “lime” olarak
biliniyor. Sarı limona göre daha
küçük ve daha sulu.
Dış kabuğu da içi de yeşil renkte.
Vitamini bol, besin değeri
yüksek.

Avokadoları küp küp doğrayın.
Üzerine lime suyu ve tuz ilave edin.
Diğer tarafta bir tavada yumurtayı
istediğiniz şekilde pişirin. Bir dilim
ekmeğin üzerine misket limonlu
avokadoları, yumurtayı ve bir dilim
domatesi ekleyin ve servis edin.

Kivili Waffle
•• 2 yumurta
•• 6 çorba k. toz şeker
•• 2 su b. un
•• 2 çorba k. tereyağı
•• 1 çay k. Karbonat
•• 1 pk. vanilya
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Altın Çilek

Kreması için:
•• 2 su b. süt
•• 1 yumurta sarısı
•• 1 çay b. toz şeker
•• 2 çorba k. un
•• 1 pk. vanilya

Üzeri için:
•• Verita Gurme Kivi
•• Verita DrBlue
Yaban Mersini
•• Portakal

Kreması için: Tencereye sütü dökün. Üzerine şekeri, unu, vanilyayı
ve yumurta sarısını ilave edip çırpın. Kıvamı koyulaşana kadar sürekli
karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamuru için: Karıştırma
kabına şekeri dökün. Üzerine yumurtaları kırıp karıştırın. Eritilmiş
tereyağını, karbonatı, unu ve vanilyayı ilave edip yoğurun. Kıvamı açık
ise un ilave edin ama çok koyu kıvamda bir hamur yapmayın. Eğer
kıvamı koyu olursa süt ilave edip kıvamını açın. Hamuru tost makinasına
döküp altlı üstlü pişirin. Pişen hamurları makinadan alıp üzerine kremayı
sürün. Üzerine isteğe göre muz, çilek ve kivi doğrayın. Servise hazır.

-11-

Taze zencefil nasıl seçilir?

ICINIZI ISITACAK
ONERILER

Mümkün olduğunca taze zencefil tercih etmelisiniz çünkü, taze
zencefilin içerdiği besin bileşenleri aktiftir. Toz zencefilin tadı ve
aroması taze zencefil kadar güçlü değildir. Parlak görünümlü, sert,
dolgun ve yoğun baharat kokusu olanlarını seçmelisiniz. Zencefil
çatlamış veya çürümüş olmamalıdır.

Küçük ama
yararlı bir öneri:
DrBlue Taze
Yaban Mersini.

Yaban Mersini Çayı

Diyetisyen Alev Tekeli
Karagülle; Daha sağlıklı
bir hayat için, antioksidan
zengini taze yaban mersinine
beslenmenizde yer açmanızı
öneriyor.

Yüksek standartlarda sunulan Verita Taze Zencefil’i aktarlar,
baharatçılar ve marketlerde yıl boyunca bulabilirsiniz.
Verita Taze Zencefil’i rafta göremezseniz
0800 211 00 43 no’lu tüketici danışma
hattından bize ulaşabilirsiniz.

Zencefilli Kahve
3 kişilik
•• 3 su bardağı sıcak su
•• 1 tatlı kaşığı rendelenmiş
limon kabuğu rendesi
•• 1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil
•• 1 çay kaşığı tarçın
•• 1 çay kaşığı toz kakule
•• 1 çorba kaşığı expresso kahve
•• 3 tatlı kaşığı toz şeker
•• 4 çorba kaşığı krema
Suyu büyük bir cezveye alın, üzerine
rendelenmiş limon kabuğu, zencefil,
tarçın ve kakule ilave edin. Bir iki taşım
kaynatıp ocaktan alın ve süzün. İçine
expresso, toz şeker ve krema ilave
ederek karıştırın. Kahveniz servise hazır.

TAZE
ZENCEFİL,
SAĞLIK VE
LEZZET
KAYNAĞI.

•• 2 su bardağı su
•• 1 su bardağı Verita DrBlue
Yaban Mersini
•• Bal veya şeker (isteğe bağlı)
Suyu kaynatın. Kaynamış suya
yabanmersinlerini ekleyin ve 10-15
dakika demlenmesini bekleyin.
Arzuya göre şeker yada bal ekleyin.

Taze
Zencefil
Ballı Zencefil Çayı

Kuşkonmaz Çorbası
•• 1 demet kuşkonmaz
•• 3 yemek kaşığı tereyağı
•• 1,5 yemek kaşığı un
•• 5 su bardağı et suyu
•• 1 su bardağı süt
•• 1/4 çay kaşığı kırmızı toz biber
•• 1/2 çay kaşığı karabiber
•• 1 çay kaşığı tuz
Kuşkonmazların dış kabuklarını
ince bir şekilde soyun. Halka
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halka doğrayın. Tereyağını derin bir
tencerede eritin. Kuşkonmazları,
tereyağında 3-4 dakika kadar kavurun.
Unu kokusu çıkıp, hafif bir renk alana
kadar kısık ateşte kuşkonmazlarla
birlikte kavurun. Kavrulan una süt ve
et suyunu azar azar ekleyip karıştırın.
Taze çekilmiş tane karabiber, tuz ve
kırmızı biberi katın. Kısık ateşte kıvam
alana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.
Sıcak olarak servis edin.

•• 5-6 cm kadar taze zencefil
•• 1 tane limon
•• Yeteri kadar bal
Taze zencefilin dış kabuğunu soyun,
ince ince dilimleyin. Bir kaba su
koyun ve kaynatın. Su kaynadıktan
sonra 10 -15 dakika zencefil
dilimlerininin suyun içerisinde
demlenmesini bekleyin.Limon ve bal
ekleyerek tadlandırın. Afiyet olsun.
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YARATICI
MEYVELER
Sevgili çocuklar,
Bu sayfayı size ayırdık. Çikolata ve şekerleme
yerine meyveyi tercih eden akıllı, meraklı
meyve dostlarına...
Birbirinden lezzetli ve sa¤lıklı meyvelerle
ve onların içine saklanmış olan ayıcıklarla,
kediciklerle burada tanışabilirsiniz.
Acaba meyvelerin içinde başka neler saklı?
Onları bulmayı da sizin hayal gücünüze
bırakıyoruz.
Fikirlerinizi iletisim@verita.com.tr adresi
aracılığıyla bizimle paylaşırsanız, seve seve
yayınlarız. Görüşmek üzere..

-----------------------------------

-----------------------------------

------------------------------------

Kivi
Ahududu

KIVIDEN
É
YILBASI AGACI

SEVIMLI MAYMUNLARIN
KARNI COK AC. HER BIRININ
ISTEDIGI MEYVELERE ULASMASINA
YARDIM EDER MISIN?

Çilek

------------------------------------

Altın Çilek
MANGODAN
ŞEMSİYE
“Verita Meyve Dostu”
Semih Yanıkoğlu
(8)’nun fikri.
Teşekkürler Semih.

Nar
Taneleri

Mango

Karambola

Yaban
Mersini
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MANGODAN
É
SEMSIYE
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