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Şenol Ailesi uzun yıllar Antakya’da zeytin ve nar yetiştiriciliği ile uğraşmış ve bölge 
gelişimine büyük katkıda bulunmuştur. Kaliteli ve doğal üretimi sürdüren Şenol 
Ailesi, uzun süre Türkiye’nin önde gelen zeytinyağı ve meyve suyu fabrikalarının 
tedarikçiliğini üstlenmiştir.

2008 yılında fabrikamızın kurucusu Abidin Şenol, bölge potansiyelini değerlendirip 
ve daha ileriye götürmek adına “Ats Doğal Ürünler Gıda” fabrikasını kurarak,  
geleneksel nar ekşisini yerel bir lezzet olmaktan çıkartıp, tüketicilerin beğenisine 
sunmuştur.

Hali hazırda Ats Doğal Ürünler Gıda firması yüksek üretim standartlarında üretimine 
devam etmekte ve yeni yatırımlarla ürün portföyünü sürekli geliştirmekte olup, 
Türkiye’nin en büyük kapasiteli ve en son teknolojiye sahip Nar ekşisi üreticisi 
konumuna gelmiştir.

Bu süreçte özellikle ihracat amaçlı yatırımlarına devam etmiş olup, 20 den fazla 
ülkeye başta nar ekşisi olmak üzere tahin, sirke, pekmez, ketçap, mayonez  
ürünlerini ihraç etmektedir.

Şenol family has been engaged in agriculture for many years and operated as a supplier of the 

leading olive oil and fruit juice companies in Turkey.

In 2008, Abidin Şenol who is the founder of our company , established “Ats Natural Products Food 

Ltd”  to evaluate the potential of the region and take the traditional pomegranate sour as a local 

flavor to  reach the large masses.

Currently, Ats Natural Foods is the fast growing independent manufacturer which produce mainly 

Pomegranate Sour Sauce, Vinegars, Ketchup, Mayonnaisse and Sesame Paste  with it’s brands 

“Abidin Senol”, “Masterchef” and “Micotta”  by using all natural ingredients and  advance technology 

in its facility with 4000m2 closed area.

ATS Food is also leader in Traditional Turkish Sauce market and has export more than 20 countries 

worldwide.

About us

Our Offices
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Nar 
Ekşisi Özü

Abidin Şenol doğal Nar Ekşisi Özü, 
100% nar meyvesinden elde edilmiş 
olan özel bir sostur. Özellikle Hatay 

bölgesinden toplanan narların 
geleneksel yöntemlerle sıkılıp, 
kaynatılmasıyla elde edilen nar 
ekşisi özü, Türk mutfağında her 
türlü et ve sebze yemeklerinde 

kullanıldığı gibi marinasyon amaçlı 
kullanımı da oldukça yaygındır. Ayrıca 

nar meyvesinin zengin polifenol 
içeriğinden dolayı, direkt veya 

sulandırılıp içilebileceği gibi, ev tipi 
şurup yapımında da kullanılır.

 
Abidin Senol natural pomegranate 

Sour  is a special syrup which is made 
from 100% pure pomegranates. 

Pomegranates are pressed to extract 
the juices, which are then boiled 

over wood fire without the addition 
of sugar. It is famously used in 

Turkish  cuisine to prepare marinades,  
dressings and sauces. As an essential 

condiment of the Eastern and 
Southern Anatolian cuisine, it goes 

well with bulgur dishes.
Due to it’s rich pholyphenol content,  
It can even be consumed  as directly 
and  diluting with water or used in 

hommade syrups.

Pure Pomegranate Sauce

Ambalaj/Packing: Cam Şişe/ Glass Bottle
Koli İçi Adeti/Units per package: 12 
Ağırlık/Weight: 1000 gr

Ambalaj/Packing: Cam Şişe/Glass Bottle
Koli İçi Adeti/Units per package: 12 
Ağırlık/Weight: 340 gr
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Nar 
Ekşisi Özü

Abidin Şenol doğal Nar Ekşisi Özü, 
100% nar meyvesinden elde edilmiş 
olan özel bir sostur. Özellikle Hatay 

bölgesinden toplanan narların 
geleneksel yöntemlerle sıkılıp, 
kaynatılmasıyla elde edilen nar 
ekşisi özü, Türk mutfağında her 
türlü et ve sebze yemeklerinde 

kullanıldığı gibi marinasyon amaçlı 
kullanımı da oldukça yaygındır. Ayrıca 

nar meyvesinin zengin polifenol 
içeriğinden dolayı, direkt veya 

sulandırılıp içilebileceği gibi, ev tipi 
şurup yapımında da kullanılır.

 
Abidin Senol natural pomegranate 

Sour  is a special syrup which is made 
from 100% pure pomegranates. 

Pomegranates are pressed to extract 
the juices, which are then boiled 

over wood fire without the addition 
of sugar. It is famously used in 

Turkish  cuisine to prepare marinades,  
dressings and sauces. As an essential 

condiment of the Eastern and 
Southern Anatolian cuisine, it goes 

well with bulgur dishes.
Due to it’s rich pholyphenol content,  
It can even be consumed  as directly 
and  diluting with water or used in 

hommade syrups.

Pure Pomegranate Sauce

Ambalaj/Packing: Nar Cam Şişe/Glass Bottle
Koli İçi Adeti/Units per package: 4 
Ağırlık/Weight: 670 gr

Ambalaj/Packing: Cam Şişe/Glass Bottle
Koli İçi Adeti/Units per package: 12
Ağırlık/Weight: 1000 gr

Ambalaj/Packing: Keman Cam Şişe/Glass Bottle
Koli İçi Adeti/Units per package: 12 
Ağırlık/Weight: 950 gr

Ambalaj/Packing: Cam Şişe/Glass Bottle
Koli İçi Adeti/Units per package: 12 
Ağırlık/Weight: 340 gr

Ambalaj/Packing: Cam Şişe/Glass Bottle
Koli İçi Adeti/Units per package: 12
Ağırlık/Weight: 350 gr
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Nar 
Ekşili Sos

Türk mutfağının vazgeçilmez çeşnisi  
olan nar ekşili sos, yüksek üretim 

standartları ve üretim teknolojisi ile 
tamamen hijyenik şartlarda üretilerek 
Abidin Şenol  güvencesiyle tüketicilere 
sunulmaktadır. Kullanıldığı alanlar;  çiğ 
köftelerde, salatalarda, mezeler, et ve 

sebze yemeklerinde...
 Nar Ekşili Sos, çiğ köfte, kısır ve acılı 
ezmede yöresel tatları arayanların 

vazgeçilmez tercihidir.

An indispensable flavor of Turkish 
cuisine, Pomegranate Sauce is 

produced under strictly hygienic 
conditions with high production 

standards and presented to 
consumers with the assurance and 

quality of Abidin Senol.
Usage: Bulgur dishes, appetizers, 

salads, fresh or grilled vegetables and 
all kinds of meat dishes.

Pomegranate Sour Sauce

Ambalaj/Packing: Pet Şişe/ Pet Bottle
Koli İçi Adeti/Units per package: 12/24 
Ağırlık/Weight: 500 gr

Ambalaj/Packing: Pet Şişe/ Pet Bottle
Koli İçi Adeti/Units per package: 12 
Ağırlık/Weight: 1000 gr

Ambalaj/Packing: Pet Şişe/ Pet Bottle
Koli İçi Adeti/Units per package: 4 
Ağırlık/Weight: 4000 gr
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Üzüm
Sirkesi

Abidin Şenol Üzüm Sirkesi Ege 
bölgesi üzümlerinden, 100%  Doğal 
fermentasyon yöntemi kullanılarak 

üretilmiştir. Her türlü yemek, salata ve 
turşulara lezzetini veren bu geleneksel 

tat, sayısız faydası ile sağlık için de 
vazgeçilmez bir besindir.

 
Abidin Şenol Grape Vinegar is made 

from naturally grown grapes  in Turkey. 
It is perfect for substitution of other 

acids for cooking, ie. lemons and 
lemon juice, olive oil. As it can also add 

a subtle layer of flavour to any dish, 

Naturally Fermented Grape Vinegar

Doğal Fermante

• Contains the naturally 
occurring Mother of Vinegar.
• Unpasteurized
• 5% Acidity.
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Ambalaj/Packing: Pet Şişe/ Pet Bottle
Koli İçi Adeti/Units per package: 12
Ağırlık/Weight: 1000 gr
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Elma 
Sirkesi

Doğal Fermente

 Naturally Fermented Apple Vinegar

Abidin Şenol Elma sirkesi Amasya 
bölgesi elmalarından 100%  Doğal 
fermentasyon yöntemi kullanılarak 

üretilmiştir. Her türlü yemek, salata ve 
turşulara lezzetini veren bu geleneksel 

tat sayısız faydası ile sağlık için de 
vazgeçilmez bir besindir.

Abidin Şenol Apple Vinegar is made 
from naturally grown apples in Turkey. 
It  is perfect for substitution of other 
acids for cooking, ie. Lemons, lemon 

juice and olive oil. As it can also add a 
subtle layer of flavour to any dish, it’s 
great over steamed vegetables or as a 

salad dressing.

• Contains the naturally 
occurring Mother of Vinegar..
• Unpasteurized
• 5% Acidity
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Ambalaj/Packing: Pet Şişe/ Pet Bottle
Koli İçi Adeti/Units per package: 12
Ağırlık/Weight: 1000 ml
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Limon
Sosu

Abidin Şenol Limon Sosu, yüksek 
üretim standartlarında el değmeden,  
yoğun limon konsantresi kullanılarak, 

gerçek taze limon tadında üretilmiş bir 
lezzet olup her türlü yemek, salata ve 
marinasyonlarda kullanılabilmektedir.

 
Abidin Senol Lemon Sauce is  made by 
concentrating the juice of high-quality 

fresh lemons and then adding back 
just the right amount of water and 

other  ingredients  to create regular-
strength juice with great fresh lemon 

taste.

Lemon Sauce
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Ambalaj/Packing: Pet Şişe/ Pet Bottle
Koli İçi Adeti/Units per package: 12
Ağırlık/Weight: 1000 ml
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Susam
Özenle seçilmiş ve işlenmiş %100 
susam. Fabrikamızda susam renkli 

taneleri ayıklama işlemlerinde, en son 
teknoloji olan bühler sortex elektronik 

renk ayırıcısı kullanılmaktadır. 
 

Meticulously chosen and processed 
%100 sesame

Our factory uses the latest technology 
product of Buhler Sortex elektronic 

optical sorters in the seperation 
process of different colored sesames.

Sesame Seed

Beyaz Sortexli 
Susam

 White Sesame

Sesame for Bakery Sesame for Bagels Sesame for Biscuits
Pastalık Susam Simitlik Susam Bisküvilik Susam
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Okka Tahin, en iyi susam tohumlarının 
tekniğine uygun olarak kabuklarının 

ayrılması ve fırında kurutulup 
kavrulmasından sonra kaliteden ödün 

vermemek için geleneksel yöntem olan 
doğal taş değirmende ezilmesi ile elde 

edilir. Doğal taş değirmen sayesinde 
tahin lezzetini, aromasını, rengini ve 

akışkanlığını arzu edilen seviyede tutar. 
Hiçbir kimyasal katkı ve koruyucu 

madde bulunmamaktadır.  
 

Okka  sesame paste is produced by 
the peeling of the sesame seeds 

according to the technique as well as 
drying and roasting in the oven later 

on in order not do concede of product 
quality traditional and natural method 
of crushing is acquired at stone mills. 

Stone mills keep the taste, aroma, 
color and liquidity of sesame paste 

at the desired level. No chemical 
ingredients and preservatives are 

added.

Sesame Paste

Ambalaj/Packing: Pet Şişe/ Pet Bottle
Koli İçi Adeti/Units per package: 12/24 
Ağırlık/Weight: 750 gr

Ambalaj/Packing: Plastic Kova / Bucket 
Koli İçi Adeti/Units per package: 1
Ağırlık/Weight: 5 kg
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Ketçap

Mayonez
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Ketchup

Mayonnaise

Masterchef Ketçap, sezonda hasat 
edilmiş olgun ve doğal domateslerden 
üretilmiştir. Ekstra yoğun kıvamı, özel 
baharatı ve eşsiz lezzetiyle, tamamen 
katkısız olup, yüksek likopen içeriği ile 

güvenilir bir besin deposudur.
 

Masterchef Ketchup is produced 
from natural and riped tomatoes 

harvested in the season with additives 
of any kind. Besides its extra thick 
consistency, different spices and 

unique taste, it is also nutrition – rich 
due to it’s high lycopene content.

Mükemmel lezzetiyle tüm Şeflerin 
tercihi olan Masterchef Mayonez, tüm 
soğuk büfe ürünleri ve salatalar için 

doğru tercihtir.

Masterchef Mayonnaise is chef’s 
choice with it’s unique taste. It is the 
best choice for all types of salads and 

cold buffets.

Ambalaj/Packing: Plastik Kova / Bucket
Koli İçi Adeti/Units per package: 2
Ağırlık/Weight: 9000 gr

Ambalaj/Packing: Plastik Kova / Bucket
Koli İçi Adeti/Units per package: 2
Ağırlık/Weight: 8000 gr
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Referanslarımız

www.abidinsenol.com.tr

You name it. We pack it.
Our References



FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI: Gimat Toptancılar Sitesi̇ 7. Blok No:146 Macunköy / Yenimahalle - ANKARA
FABRİKA: Susuz Mah. Dempa Sanayi̇ Sitesi̇ Dempa Cad. No:17/A Susuz / Yenimahalle - ANKARA
Tel: +90 312 387 62 60    •    Fax: +90 312 387 62 61    •    info@abidinsenol.com.tr www.abidinsenol.com.tr


