Bolona süt verdi
BOLU Kalite Yem A.Ş bünyesinde
faaliyetlerine devam eden Bolona Keçi
sütü ve ürünleri işletmesi Pastörize keçi
sütü satışlarına başladı. Yeni ürünle ilgili
olarak işletme müdürü Murat Kalafat
yazılı bir açıklama yaptı. Kalafat
açıklamasında, “Bolu Kalite Yem San
Aş.- Bolana Keçi İşletmesi olarak bir
süreden beri sınırlı imkânlarımızla
sürdürdüğümüz pastörize keçi sütü
çalışmalarımızı belirli bir aşamaya
getirdik. Bu konudaki gelişme ve
yenileme çabalarımız sizlerle birlikte
durmadan devam edecektir. Amacımız yılın her günü sizlere pastörize sütümüzü ve
%100 keçi sütünden ürünlerimizi sağlıklı bir şekilde ulaştırmaktır. Keçi sütünün ve
keçi sütü ürünlerinin birçok ailemiz için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunun ve keçi
sütünün fonksiyonel bir gıda olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinç ve sorumlulukla
büyük bir gayret ve özveri içersinde çalışmalarımız devam etmektedir. Birçok
ailemizin ücret alınması ısrarına rağmen hepinizin bildiği gibi keçi sütü servisimiz bu
güne kadar ücretsiz olarak devam etmekteydi. Keçi sütü servisimizden büyük maddi
beklentiler içersinde değiliz. Bu gün geldiğimiz noktada sütün ham madde,
pastörizasyon, ambalaj ve nakliye masraflarının karşılanması bizim için yeterli
olacaktır. Keçi sütünü sözleşmeli, makineli sağım yapılan çiftliklerimizden günlük
olarak toplandığını 50–100 litre keçi sütü için 100 km yol gittiğimizin bilinmesini
isteriz” dedi. 24 Mart tarihiyle birlikte aşağıda belirttiğimiz adreslere keçi sütümüzü
göndermeye başlayacağız. Bu tarihe kadar size en yakın adresi belirleyip siparişinizi
mail yoluyla bize iletebilirsiniz. Ayrıca siparişleriniz için Murat Yılmaz (0374 253 45
76) arayabilirsiniz diyen Kalafat, “Bolana sütümüz pastörize edilmiş olarak plastik 1
Lt. lik kilitli kapaklı şişelerde buz dolabında 0-4 derecede üç gün dayanıklıdır. Açılan
şişeler buzdolabında saklanıp gün içerisinde tüketilmelidir. Bir litrelik ambalajlarımız
3,95 YTL den sizlere sunulacaktır. Sütlerimiz üretildiği günün akşamı Bolu’dan
soğutuculu araçlarımızla ertesi günü marketinizde alacak şekilde sevk edilecektir.
İsteyen herkese istediği kadar süt vermemiz mümkündür. Ancak iade süt olmaması
için önceden ne kadar süt istendiğinin tarafımızdan bilinmesi gerekmektedir.
İstenipte alınmayan süt olduğu takdirde süt sevki ikinci bir bilgiye kadar
durdurulacaktır. Süt miktarının artırılması, süt alımına ara verilmesi, dilek-temenni
ve şikâyet gibi konularda bize mail yoluyla mutlaka haber edilmesi sevkıyatımızın
düzenli olmasını sağlayacaktır” şeklinde konuştu. Bolona süt verdi BOLU Kalite Yem
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