




Sunbright dünyamıza hoş geldiniz! 

Sizi bereketli topraklarımızın sağlıklı lezzetleriyle

tanıştırmak istiyoruz. 

Sağlıklı beslenmenin önemine inanıyor ve

bu yaşam tarzının özünde de bedenimize hak ettiği

besinleri vermenin olduğunu düşünüyoruz.

"Sağlığınız, Varlığımız!" mottosu ile ilerliyoruz. 



• Sunbright ürünleriyle tanıştığınızda kendinizi şanslı ve

mutlu hissetmenizi istiyoruz.

• Ürünlerimiz doğal olmayan şeker veya herhangi bir

koruyucu madde içermezler.

• Organik tedarik zinciri süreci çiftçilerin elinde başlar ve

tarladaki emekleriyle büyür.

• Doğanın sunduğu verimli toprakları ve eşsiz iklimi sayesinde

tarih boyunca en kaliteli  meyveleri yetiştirmiş İzmir, Manisa,

Aydın, Malatya, Afyon, Bursa gibi uluslararası ticarette

haklı üne sahip yörelerden sizler için seçiyoruz.

• Sizler için mevsiminde taze olarak toplanmış meyveleri,

kurutma işlemi gerçekleştirilerek, mevsim dışı kullanıma

uygun hale getiriyoruz.

Doğal



Ürünlerimiz

Neden Organik?

• Organik tarım, kimyasal girdilerin kullanılmadığı, üretimden tüketime kadar 

her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. 

• Doğal topraklar yüksek oranda mikro organizma ve inorganik madde

içermeleri nedeniyle bitki yaşamı için ideal ortam sağlar. 

• Yapay gübreleme ve pestisitler gereğinden fazla kullanıldığındaysa,

toprakta doğal olarak yaşayan mikro organizmaların tümü zarar görür

ya da yok olur. 

• Toprak bu haldeyken bitkinin çevresinden alabilecekleri hava, su ve

güneş ışığını kısıtlar. Organik toprakta ise mikroorganizma sürekli

yıkım meydana getirerek bitkinin yararlanabileceği besin maddeleri

haline gelir.

• Sağlığınız için Sunbright Organik kuru meyveler her zaman şık ve

kullanışlı ambalajıyla yanınızda.



• Ürünlerimizin uzun vadeli tazeliğini korumak için en gelişmiş 

teknoloji ekipmanlarından ve yüksek teknolojili paketleme 

sistemlerinden yararlanıyoruz.

• Sunbright kurutma ve işleme yöntemleri daha lezzetli, uzun 

ömürlü ve besleyici kurutulmuş meyveler sağlar.

• Ürün grubumuza göre geleneksel ve modern yöntemleri 

kullanarak kurutma işlemleri yapıyoruz.

• Ürünlerimizin ambalajları saklama koşullarında kolaylık 

olabilmesi için özel dizayn edilmiştir.

Teknolojik



• Çilek, ülkemizde Konya, Silifke, Aydın, Manisa, Çanakkale, Bursa,  Mersin 

bölgelerinde yetiştirilmektedir.

• Çilek yaklaşık %90-92 civarında su oranına sahiptir. İçindeki suyun 

kurutulması ile yaklaşık 12 kg çilekten 1 kg kuru çilek elde edilir.

• Kurutma işlemi ile üründeki su uzaklaşır ve ürünün özü kalır. Bu sebeple 

besin değerleri özellikle vitamin, lif, protein, karbonhidrat oranları kuru 

çilekte çok daha yüksektir.

Çilek

Kullanım Alanları

• Sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebilir.

• Aroma ve renk verici olarak kullanılabilir.

• Müsli, tahıl gevreği ve kahvaltılık karışımına uygundur.

• Sütlü tatlı, puding, kek ve kurabiyelerde ara malzemesi     

olarak kullanılabilir.



• Doğal bir antioksidan görevindedir, bu sebeple bağışıklık sistemini güçlendirir ve 

mikrobiyal hastalıklara karşı tam koruma sağlar.

• Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra, tüketilen 

yiyeceklerden tam verim alınmasını sağlayarak vücut enerjisini de yükseltir.

• İçeriğindeki demir ve fosfor ile kan kalitesini yükseltir, dolaşım sistemini 

temizler ve kalp sağlığa doğrudan etkisi vardır.

• Damar yollarını açma özelliği ile kötü kolesterolü düşürme etkisi ile kuru 

çilek uzmanlar tarafından sıkça önerilmektedir.

• Ağız ve diş sağlığı için önemlidir. Dişlerin mine yapısını güçlendirerek 

çürük ve kötü ağız kokusunun önüne geçmektedir.

• Vücuttaki toksinleri arındırarak kötü tümörlerin oluşmasını da engeller.

• Son yapılan araştırmalara göre, kuru çilek kanser hücrelerinin çoğalmasını

engelleyici özelliğe sahiptir.

• Sakinleştirici etkisi ile tansiyonu düşürür ve stresi azaltır.
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• Vişne, ülkemizde İç Anadolu, Ege ve Batı Karadeniz Bölgelerinde 

yetiştirilmektedir.

• Vişne yaklaşık %84-86 civarında su içerir. Kurutma sonucunda 

yaklaşık 7 kg vişneden 1 kg kuru vişne elde edilir. 

Vişne fitokimyasallar (hastalıklarla mücadele eden bitki bileşikleri) ve 

antioksidanlar içermektedir. Vitamin A, K, C, Fosfor, Potasyum, 

Kalsiyum, Demir ile zengin vitamin ve mineral desteği sağlar.

Vişne

Kullanım Alanları

• Sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebilir

• Aroma ve renk verici olarak kullanılabilir.

• Müsli, tahıl gevreği ve kahvaltılık karışımına uygundur.

• Sütlü tatlı, puding, kek ve kurabiyelerde ara malzemesi olarak

kullanılabilir.



• Kırmızı meyveler ve sebzeler antioksidan bakımından oldukça zengindir.

• Vişne de bu kırmızı meyvelerin arasındadır Vişne bağışıklığı güçlendirir ve yaraların

iyileşmesini hızlandırır.

• Yapılan araştırmalarda vişnenin kanserle savaşan kimyasallarla 

yüklü olduğu görülmüştür.

• Gece tüketilen vişne uykunun daha iyi olmasını sağlar yani sakinleştirici 

özelliği vardır.

• Eklem ağrısı ve iltihaplanma ağrılarını hafifletir.

• Vücuttan zararlı maddeleri, bakterileri ve mantarları atar.

• Kilo kontrolüne destek eder.

• Kabakulak, suçiçeği, kızamık gibi hastalıklara yakalanma riskini

azaltır. Ateşli hastalıkların tedavisine yardım eder

• Göz sağlığı için çok faydalıdır.
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• Satsuma mandalinası, Türkiye’ye ilk defa Japonya’dan Batum yoluyla doğu 

Karadeniz bölgesine gelmiştir.

• Günümüzde ekolojisine uygun tarım alanları olması nedeni ile Akdeniz ve 

Ege Bölgesi kıyı şeridinde, özellikle İzmir çevresinde Satsuma mandalinası 

yetiştirilmektedir. 

• Mandalina yaklaşık %88 civarında su içerir. Bu sebeple 8 kg mandalina 

ortalama 1 kg kuru mandalinaya eşdeğerdir. Kurutma esnasında üründeki 

su buharlaşır. Ürünün faydalı öz kısmı kalır. 

• Vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyan vitaminler ve 

antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, sağlığınızı daha uzun 

süre korumanıza yardımcı olur ve daha iyi bir yaşam kalitesini sağlar.

Mandalina

Kullanım Alanları

• Sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebilir.

• Salatalarda kullanılabilir.

• Bitki çaylarına eklenebilir.

• Müsli, tahıl gevreği ve kahvaltılık karışımına uygundur.

• Sütlü tatlı, puding, kek ve kurabiyelerde ara malzemesi olarak

kullanılabilir.
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• Yoğun potasyum içermesiyle yüksek kan basıncını önlemekte etkilidir. Bu sayede 

yüksek kan basıncının neden olduğu kalp krizi, tansiyon yükselmesi gibi birçok 

rahatsızlık riskini düşürür.

• Flavanoidler bakımından oldukça zengindir. Bu özelliğiyle kötü kolestrolün

düşmesine önemli bir katkı sağlar.

• Bağırsak hareketlerini düzenli olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olan lif 

açısından zengindir.

• B ve C vitamini bakımından zengin olduğu için, bağışıklık sistemini 

güçlendirmek için doğru bir takviyedir.

• İçeriğindeki folat sayesinden kansere yol açan nedenleri

etkisiz hale getirerek akciğer, meme, kolon, yemek borusu,

mide kanseri riskini en aza indirir.

• Damar sertliği ve felçte faydalıdır.



• Ülkemizde ağırlıklı olarak Malatya’da yetişen kayısılar tüm dünyada 

tanınmaktadır. Türkiye’nin tescilli coğrafi işaretli ürünlerinden biridir.

• Güneşte kurutma yöntemiyle “gün kurusu” dediğimiz hafif koyu renkli 

kayısılar elde ederiz. Yaklaşık 5 kg taze kayısıdan 1 kg kuru kayısı elde 

edilmektedir.

• Yüksek besin değerine sahip olan kayısı; A, B, C, E vitaminleri içeriğinin 

yanı sıra aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum içeriğiyle 

zengin bir besindir. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır

Kayısı

Kullanım Alanları

• Sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebilir.

• Salatalarda kullanılabilir.

• Müsli, tahıl gevreği ve kahvaltılık karışımına uygundur.

• Sütlü tatlı, puding, kek ve kurabiyelerde ara malzemesi olarak

kullanılabilir.
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• Kayısının Faydaları Demir bakımından en zengin gıdalardan biridir. Bu nedenle, anemi 

tedavisinde sıklıkla kullanılır.

• Bakır içerdiğinden, ruh halinin dengede kalmasına da yardımcı olur ve kırmızı kan hücrelerinin 

üretimini artırır.

• Diye lifi oranı çok yüksektir. Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı engeller. 

Lifli besinler kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürerek ve iyi kolesterolü yükselterek kalp 

hastalığı riskini azaltabilir.

• En önemli potasyum kaynakları arasındadır. Kalp damar sağlığının korunmasına yardımcı olur 

ve aritmi hastalığına iyi gelir.

• Kas gelişimine de faydası vardır. Bu nedenle küçük çocukla tarafından da tüketilmesi tavsiye 

edilir.

• Yüksek oranda magnezyum içerdiğinden, kan basıncını doğal olarak dengeler ve yüksek 

tansiyonu düşürür.

• A vitamini kaynağı olduğundan, görme gücünü artırır ve göz hastalıklarının oluşumunu 

engeller.

• Kayısının içeriğinde antioksidan etkiye sahip “karotenoid” bulunmaktadır. Karotenoidlerden

olan beta-karoten kayısıda bol miktarda bulunur. A vitaminin ön maddesidir ve ihtiyaç 

duyulduğunda vücut tarafından A vitaminine dönüştürülerek kullanılır.

• Yüksek potasyum içeriği sayesinde kalp koruyucu etkiye sahiptir. Kalp atış hızının 

düzenlenmesine yardımcı olur. İçeriğindeki potasyum kalp kaslarını besler.

• Kayısı, başta flavonoidler olmak üzere pek çok antioksidan içerir. Flavonoidler, iltihap 

belirtilerini azaltır, kan damarlarını korur ve güçlendirirler.

• Tansiyonu dengeler ve kan basıncının normal düzeylerde seyretmesini sağlar.

• Ağız ve diş sağlığı için yararlı bir meyvedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir,

diş eti sorunlarının oluşmasını engeller ve ağız içi yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

• Antioksidan özellikteki beta-karotenin yaşlanmayı geciktirme etkisi vardır. Kayısı cildi 

nemlendirir, korur ve pürüzsüzleştirir. A vitamininin deride yağ bezlerinin aktivitesini 

baskıladığı kanıtlanmıştır.

• Kuru kayısı, egzama tedavisinde dahi kullanılmaktadır.



• Dünyada incir üretimi açısından Türkiye, ilk sırada yer almaktadır.

• Ülkemizde en çok İzmir ve Aydın bölgesinde incir çeşitleri yetişmektedir. 

İncirlerimiz İzmir Tire ve Aydın Germencik’de tamamen organik olarak 

yetiştirilmektedir.

• Dutgiller familyasından olan incirin kendi içinde yaklaşık 800 türü 

bulunmaktadır. Kuru incir tarih boyunca insanoğlunun en çok tükettiği 

meyvelerden biri olmuştur.

• Yaklaşık 5 kg taze incirden 1 kg kuru incir elde edilmektedir.

• A, E ve C Vitamini, Lif, Potasyum, Kalsiyum ve Demir ile zengin vitamin 

ve mineral desteği sağlar.

İncir

Kullanım Alanları

• Sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebilir.

• Salatalarda kullanılabilir.

• Müsli, tahıl gevreği ve kahvaltılık karışımına uygundur.

• Sütlü tatlı, puding, kek ve kurabiyelerde ara malzemesi olarak

kullanılabilir.



İ
N

C
İ
R

İ
N

F
A

Y
D

A
L

A
R

I

• Lif açısından zengindir. Bu nedenle vücuttan atılacak maddelere su kazandırarak 

bağırsaklardan geçişi kolaylaştırır.

• Sindirim sistemini hızlandırarak, düzenli çalışmasını sağlar.

• Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ve protein bulunur.

• Boğaz ağrısı için faydalıdır. Balgam söktürür. Öksürük, astım ve bronşit gibi 

solunum yolu hastalıkları için de destekleyici tedavide kullanılır.

• Aminoasit bakımından zengindir. Bu nedenle hücre gelişimini destekler ve 

çocuklar için son derece sağlıklı bir gıdadır.

• Yaşlanma karşıtıdır. Cildi koruyup besleme özelliği vardır.

• Potasyum bakımından zengin olan incir, tansiyon ve kan basıncını

dengeleyerek tansiyon rahatsızlığına iyi gelir.

• Kemik ve diş sağlığınızı destekler.



Teşekkürler


