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Türkiye’nin Sevilen Peyniri
Sütaş Süzme Ailesi genişliyor
Süt ve süt ürünleri sektörünün lider markası Sütaş, yumuşak lezzeti, ağızda eriyen
kıvamı ve pratik kullanımıyla çok sevilen, sofraların vazgeçilmezi olan Sütaş
Süzme’nin ürün ailesini gün geçtikçe genişletiyor. Sütaş peynir severlere, %100 keçi
sütünden yapılan Süzme Keçi’nin yanı sıra pratik kullanım için geliştirdiği ‘Süzme
Kutu Kutu’ ve ‘Süzme Küp Küp’ ile yenilikler sunmaya devam ediyor.
Sütaş Süzme, yumuşak lezzeti, ağızda eriyen kıvamının yanı sıra kolay dilimlenebilmesi,
rahatlıkla küp küp kesilebilmesi, ekmeğe kolaylıkla sürülebilmesi ile sofraların vazgeçilmezi
oldu. Bazen salataları süsleyen, bazen sandviçlere lezzet katan Sütaş Süzme, Türkiye gibi
peynir konusunda uzman ve bir o kadar da farklı damak tatlarına sahip bir ülkeye yepyeni bir
peynir alışkanlığı kazandırdı. Milyonlarca insanı aynı peynir tadında buluşturan, peynir
sevmeyen çocukların bile kalbini kazanan Sütaş Süzme, en çok haneye giren peynir markası
oldu. *
Sütaş Süzme, şimdi yeni ürünleriyle de kategoriye öncülük etmeye devam ediyor.
Sütaş Süzme Keçi: %100 keçi sütünden
Sütaş Süzme Keçi, yüksek kaliteli ve verimli dönemde elde edilen, alerjen özelliği düşük
olduğu bilinen %100 keçi sütünden üretiliyor. Keçi sütünün özgün aroması ile Sütaş
Süzme’nin yumuşak lezzetinin buluşmasıyla ortaya çıkan Süzme Keçi, peynir sevenler için
özel ve doygun bir lezzet sunuyor.
Sütaş Süzme Kutu Kutu: Her Yerde Seninle
Türkiye’nin ilk ve tek porsiyon ambalajlı süzme peyniri olma özelliğini taşıyor. 25’er gramlık
pratik mini paketlerde sunulan Kutu Kutu Süzme ile yediden yetmişe herkes, sağlıklı bir ara
öğüne ihtiyaç duyduğu her an her yerde, kolaylıkla bu lezzete ulaşacak.
Sütaş Süzme Küp Küp: Mini lezzet küpleri
Sevilen Sütaş Süzme lezzeti şimdi de mini lezzet küpleri şeklinde tüketicilerle buluşuyor.
Sütaş Süzme Küp Küp, ekstra çaba sarf edilmesine gerek kalmayan hazır küpleri ile salata,
makarna, kanepe, peynir tabağı ve daha pek çok tarife lezzet katıyor.

*Xsights Araştırma ve Danışmanlık, Eylül 2016, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa’da yaşayan ve süzme
peynir tüketicisi olan 24-44 yaş arasındaki kadınlarla yapılan «Süzme Peynir Tüketici Araştırması»

SÜTAŞ Hakkında
Süt ve süt ürünleri sektörünün lider markası Sütaş, Karacabey, Aksaray ve Tire’deki Entegre
Tesisleri’nde günde 3 bin 700 ton süt işleme kapasitesine sahiptir. Çiftlikten Sofralara entegre iş
modeli ile faaliyet gösteren Sütaş, yatırım yaptığı her bölgede süt ve süt ürünleri üretiminin yanı sıra;
bitkisel üretim yapmakta, yem fabrikaları, süt sığırı çiftlikleri, damızlık yetiştirme merkezleri,
uygulamalı eğitim merkezleri, enerji ve geri kazanım tesisleri kurmaktadır. 4 bin 700 çalışanına
doğrudan, başta 27 bin 500 süt üreticisi aile, 1.550 dağıtıcı ve 700 iş ortağı olmak üzere on binlerce
kişiye dolaylı istihdam sağlayan Sütaş, her gün 77 çeşit ürünü, 1.550 araçlık bir filoyla Türkiye’nin
dört bir yanındaki 140 bin satış noktasına dağıtmaktadır. Sütaş, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı
‘En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu’ arasında 49. sırada yer almaktadır.

