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ATOM GIDA
“Küçük bir işletme olarak yola çıktık.

Fakat her yaptığımız işin en iyisini yapmaya çalıştık.
Ürünlerimiz her geçen gün Türkiyenin  en büyük ve tanınmış markaları tarafından aranan ürünlerimiz  oldu. 

Kendimizi sürekli geliştirdik. 
Sağlıktan , temizlikten, güvenden ve kaliteden hiç  taviz vermedik. 

Bugüne kadar ürünlerimiz hakkında hiçbir şikayet ve olumsuzluk yaşamadık.
Şimdi ise artık kendi markalarımızla yola devam etme zamanının geldiğini düşünüyoruz.”
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ATOM GIDA
1968 yılında ATOM MARKA BAHARAT VE MUSTAHZARAT 

adıyla kurulan ATOM GIDA, sektörün önde gelen 

firmalarına baharat ve hazır çorba üretimi yapmanın 

yanında kendi markalarını da tüketicinin beğenisine 

sunmaktadır.

1974 yılında ATOM GIDA SANAYİ KOLLEKTİF ŞİRKETİ 

ismiyle üretimine devam eden ATOM GIDA, “1974’ten 

Bugüne Biz Doğrusunu Yapıyoruz” ilkesiyle en temiz, 

en sağlıklı ve en taze ürünleri üretmektedir.



Ayrıca 1974 Yılında ATOM GIDA yepyeni bir markayı 

ŞÖLEN’İ tüketicinin beğenisine sunarak, Türkiye’nin 

en çok bilinen ve aranan markası haline getirmeyi 

başarmıştır. ŞÖLEN adıyla mutfaklarımıza, soflarımıza 

ulaşan birbirinden lezzetli baharatlar ve çorbalar kısa 

sürede Türkiye’nin en çok aranan ürünleri olmuştur.

Bugüne kadar pek çok ünlü markanın ismi altında ürettiği 

taze, sağlıklı ve güvenilir ürünleri ARTI, ARTI LEZZET, 

BARIŞ ve BARCAN markalarıyla tüketiciye ulaştırmaktadır.

Aynı zamanda çeşit çeşit Doğal Lezzetler, Doğal 

Bitki Çayları, Kurutulmuş Sebzeler ve Çorbaları kendi 

markalarıyla raflarda yerini alacak ve sofralarınızın 

vazgeçilmezlerinden olacaktır.





ARTI - ARTI LEZZET
MARKALARIMIZ

Atom Gıda , çok önem verdiği ”kaliteli ürün, uygun 

fiyat“ ilkesine bağlı olarak ülkemizdeki seçkin market ve 

üreticilerin tedarikçisi ve fason üreticisi olmuştur. 

Bu büyük tecrübe kendi özel markaları  “Artı”  ve 

“Artı Lezzet”  ile tüm baharat çeşitleri, baharat karışımları, 

şifalı bitkiler, kurutulmuş ürünler ve hazır çorba çeşitlerin 

oluşan ürünlerini  tüketicinin beğenisine sunmuştur.

 

“Sofranızdaki  “Artı Lezzet”iniz, lezzette “Artı” kaliteniz .

l e z z e t



BARCAN - BARIS
MARKALARIMIZ

Endüstriyel ürünlerin ne kadar titizlik istediğinin bilincinde 

olan Atom Baharat, müşterilerinin taleplerine uygun, 

onların ürettiklerine değer katan baharat ürünlerini 

profesyonel alıcılara “Barış” ve “Barcan” markalarıyla 

sunmaktadır.

“Üreticilerin farklı ihtiyaçları için özel çözümler üretmek 

en önemli özelliklerimizden biridir.”





BAHARATLAR ve
AROMATiK BiTKiLER

Sektöre birçok ARTI katmış olan ATOM BAHARAT, 

şifa deposu olan Baharat ve Aromatik Bitkileri hijyenik 

ortamlarda üreterek sizlerin beğenisine sunmaktadır.

Farklı lezzetleri, istenilen ambalajlarda sizlerin beğenisine 

sunmayı ilke edinen ATOM BAHARAT firması, sahip 

olduğu markalar ile lezzet ve sağlık arayanların markası 

olmaya devam ediyor.







KURUTULMUS 
ÜRÜNLER

Patlıcan, biber, domates, bamya, gibi mevsiminde 

üretilip, tamamen doğal  ortamında katkı malzemesi 

kullanılmadan geleneksel yöntemlerle kurutulan  

mutfak dostlarının  vazgeçilmezlerinden  olan sebzeleri 

değişik gramajda, farklı ambalajlarda tüketicilerin 

beğenisine sunmaktadır.   

 

Ayrıca değişik farklı boyut ve özellikte ürettiği brokoli, 

dereotu ,maydanoz, havuç, pırasa, fasulye, soğan ve 

sarımsak gibi kurutulmuş ürünlerle gıda maddesi 

üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.



HAZIR ÇORBALAR
Kuruluşunun ilk yıllarındaki faaliyet konusu olan hazır 

çorba çeşitlerini, günümüzün ihtiyaçlarına uygun olarak 

yeniden ağızının tadına önem verenlere, kaliteli ve 

vazgeçilmez lezzetler olarak sunulmaktadır. 

Geleneksel tadında tarhana, mercimek, domates, 

ezo gelin  gibi  çorbaların yanısıra kremalı mantar, 

kremalı tavuk çorbalarını farklı gramajlarda paketlenerek 

müşterilerine sunmaktadır.







SiFALI BiTKiLER
Yararlı otlar bize hizmet eden, keyif veren, doğayla 

uyumumuzu arttıran bitkilerdir. 

İnsan sağlığına faydalı, doğanın mucizelerini içinde 

barındıran, her derde deva geleneksel şifalı bitkiler, 

günümüzün kalite ve üretim standartlarında 

paketlenmiş olarak sunulmaktadır. 

“Doğadan gelen şifa kaynağı bitkilerle sağlıklı ve huzurlu 

bir yaşam keyfini  Artı Lezzet ürünlerinde sunuyoruz.”  
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