BOLANA keçi sütü ürünleri olarak yüzde 100 keçi sütünü piyasaya sürdü
Pazartesi, 07 Nisan 2008

Bolu Kalite Yem Sanayi A.Ş' nin de ortak olduğu BOLANA keçi sütü ürünleri
%100 keçi sütünü piyasaya sürdü. Anne sütüne en yakın süt olan keçi sütü, pastörize olarak
market raflarında yerini aldı.
Bolu Kalite Yem Sanayi A.Ş'nin ortak olduğu BOLANA keçi sütü ürünleri işletmesi %100 keçi sütünü
satışa sundu. Bolu Kalite Yem Sanayi A.Ş Genel Koordinatörü Ziraat Mühendisi Şerafettin Erbayram,
sürülerinin Türkiye'ye ithal edilen saf Saanen ırkı keçilerden ve bunların yavrularından oluşturduklarını
dile getirdi. Erbayram; “Çiftliklerimizde tamamen kapalı ortamlarda ıslah ve adaptasyon çalışmalarımız
Ziraat Fakültelerimizin değerli hocaları gözetiminde şirketimiz mühendis ve veterinerleri tarafından
kayıtları tutularak yapılmaktadır. Ayrıca mevcut hayvanlarımızın döl, süt ve yaşama güçlerini artırmak
için adaptasyon ve ıslah çalışmaları devam etmektedir. Bolana olarak amacımız sağlıklı ve hijyenik
ortamlarda üretimini gerçekleştirdiğimiz keçi sütünü bu sütten üretilen peynirleri, halkımızın beğenisine
sunmaktır” dedi.
Bolu Kalite Yem Sanayi A.Ş' nin de ortak olduğu BOLANA keçi sütü ürünleri %100 keçi sütünü
piyasaya sürdü. Anne sütüne en yakın süt olan keçi sütü, pastörize olarak market raflarında yerini aldı.

Bolu Kalite Yem Sanayi A.Ş'nin ortak olduğu BOLANA keçi
sütü ürünleri işletmesi %100 keçi sütünü satışa sundu. Bolu Kalite Yem Sanayi A.Ş Genel
Koordinatörü Ziraat Mühendisi Şerafettin Erbayram, sürülerinin Türkiye'ye ithal edilen saf Saanen ırkı
keçilerden ve bunların yavrularından oluşturduklarını dile getirdi. Erbayram; “Çiftliklerimizde tamamen
kapalı ortamlarda ıslah ve adaptasyon çalışmalarımız Ziraat Fakültelerimizin değerli hocaları
gözetiminde şirketimiz mühendis ve veterinerleri tarafından kayıtları tutularak yapılmaktadır. Ayrıca
mevcut hayvanlarımızın döl, süt ve yaşama güçlerini artırmak için adaptasyon ve ıslah çalışmaları
devam etmektedir. Bolana olarak amacımız sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretimini gerçekleştirdiğimiz
keçi sütünü bu sütten üretilen peynirleri, halkımızın beğenisine sunmaktır” dedi.
ANNE SÜTÜNE EN YAKIN SÜT
Son iki yıl içerisinde 6.500 litre sütü alerjik bebeklere ücretsiz olarak dağıtan Erbayram, onlardan gelen
aşırı talep üzerine pastörize süt üretimi hazırlıklarına başladıklarını ve bu amaçla mevcut mandıraya
300.000 YTL tutarında ilave bir yatırım yaparak hem pastörize süt dolum ünitesi kurduklarını hem de
peynir üretim teknolojilerini yükselttiklerini söyledi.
Erbayram, keçi sütünün en önemli özelliğinin anne sütüne en yakın süt olduğunu söyledi ve diğer

sütlere oranla alerji oluşturma özelliğinin çok düşük olduğunu ifade etti.
BOLANA'nın %100 keçi sürü şimdilik sadece Ankara, İstanbul ve Bolu'daki marketlerde yer alıyor
ancak en yakın zamanda diğer illere de ulaşacak.
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