


Who we are? As Haşiroğlu Food Company, we have been manufacturing Tarhana (yoghurt 

chips) and Rivos (wheat chips) meeting the international standards at Kahramanmaraş Turkey 

since 1985. As the largest tarhana facilities of the World; our brand has ITQI Taste Award, 

FDA, Helal, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 and ISO 45001 certificates. Our products reach 

in domestic chain markets, as well as being exported to 17 countries at 4 continents.

Biz kimiz? Haşiroğlu Gıda, 1985 yılından beri uluslararası standardartlarda imalat yapan Dün-

ya’nın en büyük tarhana ve buğday cipsi üretim tesisidir. ITQI Taste Award, FDA, Helal, ISO 

9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001 sertifikalarına sahip olan markamız, yurt içinde 

zincir marketler ve seçkin satış noktalarına ulaşmakta. yurtdışında ise 4 kıtada 17 ülkeye ihraç 

edilmektedir. 
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Çerezlik Tarhana /Yoghurt Chips Classic

Çerezlik Tarhana Kutulu
Bulk Yoghurt Chips Classic

Koli içi adet
Units in a box

Palet
Pallet

Barkod
Barcode

 225 gr 40 18 koli / box 8697464690926

 450 gr 20 18 koli / box 8697464690070

Kutu Ölçüleri
Box Dimentions

Palet
Pallet

Barkod
Barcode

 1 kg 15,5x25x22,5 cm 195 koli / box 8697464690087

 2 kg 20x31,5x29,5 cm 108 koli / box 8697464690094
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Acı Baharatlı Tarhana / Yoghurt Chips Chili Pepper

Koli içi adet
Units in a box

Palet
Pallet

Barkod
Barcode

 225 gr 40 15 koli / box 8697464690919

 450 gr 20 15 koli / box 8697464690261
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Cips Tarhana / Yoghurt Chips Classic Extra

Koli içi adet
Units in a box

Palet
Pallet

Barkod
Barcode

 225 gr 40 18 koli / box 8697464690902

 450 gr 20 18 koli / box 8697464690155
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Fırınlanmış Tarhana / Yoghurt Chips Roasted

Koli içi adet
Units in a box

Palet
Pallet

Barkod
Barcode

 225 gr 40 15 koli / box 8697464690209

 450 gr 20 15 koli / box 8697464690933
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Ege Usulü Toz Tarhana Çorbası
 Egean Style Tarhana Soup

Koli içi adet
Units in a box

Palet
Pallet

Barkod
Barcode

 500 gr 24 60 koli / box 8697464691121
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Maraş Usulü Toz Tarhana Çorbası
 Yoghurt Soup Plain

Koli içi adet
Units in a box

Palet
Pallet

Barkod
Barcode

 500 gr 24 60 koli / box 8697464697000
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Maraş Ususlü Acılı Tarhana Çorbası
 Yoghurt Soup Chili

Koli içi adet
Units in a box

Palet
Pallet

Barkod
Barcode

 500 gr 24 60 koli / box 8697464690247
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Rivos Biftekli / Rivos Beef

Koli içi adet
Units in a box

Palet
Pallet

Barkod
Barcode

 56 gr 24 30 koli / box 8697464691152
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Rivos Acı Ekşi / Rivos Chili &Lime

Koli içi adet
Units in a box

Palet
Pallet

Barkod
Barcode

 56 gr 24 30 koli / box 8697464691169
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Rivos Klasik / Rivos Classic

Koli içi adet
Units in a box

Palet
Pallet

Barkod
Barcode

 56 gr 24 30 koli / box 8697464691176



What is tarhana (yoghurt chips)? Tarhana is a traditional dried food of 
which ingredients are cracked wheat, yoghurt, rice and thyme which is totally 
an archaic formula older than 500 years. 

How to consume? Tarhana can be consumed as a snack or soup as well.

How do we produce? Cracked wheat is boiled with yoghurt. Then the 
cooked mixture is kept to cool, in the meantime it is naturally fermented. The 
cooled mixture is laid on a special surface to get dried under the sun. After 
the drying process, Tarhana is ready for consumption. Shelf life is 24 months.

Why Tarhana is a unique food?

 NO conservatives, NO addictives.

 Tarhana is NOT a fried chips, NO trans fat.

 %100 healthy and natural dried food for all ages.

 Source of protein (19 g / 100 g tarhana)

 Source of diatery leaf (6,1 g leaf / 100 g tarhana)

 Naturally Probiotic.

Tarhana nedir? Tarhana içeriğinde buğday, pirinç, yoğurt ve dağ kekiği bulu-
nan 500 yılı aşan tarihe sahip geleneksel bir kuru gıdadır. 

Tarhana nasıl tüketilir? Tarhana atıştırmalık bir cips olarak veya çorba olarak 
tüketilmektedir.

Tarhana nasıl üretilir? Dövmelik buğday, bol yoğurtla pişirilir. Pişen bu aş 
soğuması için bekletilir ve bu esnada doğal mayalanma gerçekleşir. Soğuma 
işlemi tamamlanan aş, ince bir şekilde çığlara serilerek güneşte kurutulur. Elde 
edilen bu kuru gıda tarhanadır. Raf ömrü 24 aydır.

Tarhana neden özgün bir gıdadır? 

 İçinde hiçbir koruyucu ve katkı maddesi bulunmaz.

 Tarhana yağda kızartılmamıştır, trans yağ içermez.

 %100 sağlıklı ve doğal içeriğiyle her yaştan tüketiciye uygundur.

 Protein kaynağıdır (19 g protein / 100 g tarhana)

 Lif kaynağıdır (6,1 g lif / 100 g tarhana)

 Doğal bir probiyotiktir.

What is rivos? Rivos is a wheat chips. Healty and tasty chips that flavoured 
with natural aromas & spices.

What makes Rivos unique? 

 The first wheat chips in the world.

 Source of diatery leaf.

 No chemicals, no conservatives, No MSG, No trans fat.

 Flavoured with natural aroma & spice.

 it is tasty and as well as healty.

Does it fried? 

Yes it is fried just for 3 seconds. That why there is not trans fat. Friend in 
sunflower and canola oil.

Taste: rivos is flavoured with natural aroma & spices. 

Types/Species: Classic, beef, chili&lime.  

Nutrition fact: Base ingredient of Rİvos is “wheat”, so it is source of diatery leaf.

Weight: 56 gram.

Rivos Nedir? Rivos buğday cipsidir. Doğala özdeş aromalarla tatlandırılmış, 
trans yağ içermeyen, lif kaynağı, lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalıktır.

Rivos’u diğer cipslerden farklı kılan özellikleri nelerdir?

 Dünyanın ilk buğday cipsidir.

 Lif kaynağıdır.

 Kimyasal, koruyucu, MSG , trans yağ içermez.

 Doğal aroma ve baharatlarla tatlandırılmıştır.

 Hem sağlıklı, hem de lezzetlidir.

 Rivos neden trans yağ içermez?

 Rivos bitkisel yağlarda sadece üç saniye kızartıldığı için trans yağ içermez.

Rivos neden lif kaynağıdır?  İçeriğinde bulunan döğmelik buğday sayesin-
de lif kaynağıdır. Tokluk hissi verir.

Rivos çeşitleri nelerdir? Klasik, Biftekli, Acı-ekşi.

Rivos kaç gramdır? 56 gr.
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