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ŞUBELERİMİZ



Bugün, güzel bir gün Bursa’da… Her şey hep olması gerektiği gibi… 45 yıl önce Eyüp Yenigelenler’in başlattığı taze  ve doğal ürünü 

tüketiciyle buluşturma anlayışı  ışığında bugünlerdeyiz… 45 yıl önce neyse şimdi de o… Niyetler sahi, niyetler katıksız… Herkes işinin 

başında…. Beyaz, sır dolu bir sıvı: SÜT. Sabırlı, titiz, anaç inekler; koyunlar; keçiler; mandalar… Sütün kıymetini bilen, süte sahip çıkan 

herkes…

Burası bugün en doğal halinde… Tabiat kendi halinde… Olması gerektiği gibi.

Bugünlerde biraz daha büyük YENİGELENLER’in sorumluluğu. Süt ve sütün değeri hakkında yanlış bir düzen yani düzensizlik var. 

Süt ve süt ile var olan peyniri, yalnızca bir pazarlama ürünü olarak gören; onu sahteleştiren ve özünden uzaklaştırarak sağlıksız bir 

gıdaya dönüştüren eller var… Küçük hesaplar için zengin bir protein kaynağını harcamaktalar…

Bu yüzden bugün süt konusunda daha ciddiyiz. Çünkü sütün; insan sağlığındaki yeri, ağızdaki lezzeti ve diğer ürünlerdeki varlığıyla, 

en doğal halde sunulması için dün olduğu gibi bugün de hazırız.

Süt ve peynir; doğadan, doğal olarak yeniden üretilecek. Sütün yağı, proteini, vitamini alınırsa; kalanı da suyla bulandırılırsa; peynire 

dönüşmez. Peynir ancak; katıksız ve saf yani sütün özüyle doğal olarak buluşursa peynir olacaktır. İşte biz peyniri böyle üretiyoruz.

Yarını güzelleştirmek; bugün doğallığa inancımız ve doğalı korumamızla mümkün. Çocuklar; anneler; tüm insanlar için sağlıklı ve 

daha değerli bir ‘yarın’ için çalışıyor; üretiyoruz.

Artık herkes sütü ve sütten gelen her şeyi; YENİGELENLER’in verdiği güven ve sunduğu doğallık sayesinde, gönül rahatlığıyla tükete-

cek. Çünkü biz sütün doğasını ve içeriğini siz tüketene dek bozulmadan koruyacağız. Kimsenin sütü; eksilterek veya sağlıksız katkılar-

la; değersiz hale getirmesine izin vermeyeceğiz.

Ne eksik ne fazla; kusursuz.



Beyaz Sert İnek Peyniri



Beyaz Peynir - Sert
(İnek, koyun, keçi)

Tereyağı

Beyaz Peynir - Lokumlu
(İnek,koyun, keçi)

Kaymak



Van Otlu Peyniri



İsli Çerkez Peyniri

Biberli ve Çörek Otlu
Sepet Peyniri

Sepet Peyniri

Dil Peyniri

Çeçil Peyniri



Mihaliç Peyniri

İzmir Tulum Peyniri

Mihaliç Loru

Biberli Lor Peyniri

Keçi Peyniri



Eski Kaşar

Erzincan Tulum Peyniri

Taze Kaşar

Örgü Peyniri



Gravyer Peyniri



Gouda Peyniri

Suda Mozarella Peyniri

Cheedar Peyniri

Parmesan Peyniri



Petek Bal



Süzme Bal
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