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Buğday KentI,  Türkiye merkezli bir aile şirketidir.
2019 yılında kurulan şirket, yaratıcı ürünleri ve pazarlama yöntemleri ile 
pastacılık ve ekmekçilik sektörünün gelişiminde önemli rol oynamaktadır. 
Buğday kenti grubu, dünya çapında profesyonel pastacılık ve ekmekçilik 
sektörü oyuncularını, onlarce standart veya müşteriye özel geliştirilen ürün ve hizmetle
desteklemeye devam etmektedir.

Gelişen üretim teknolojileri ve değişen tüketici tercihlerine göre ürün ve hizmetlerini 
sürekli olarak yenilemektedir. Dünya çapında farklı pastacılık ve ekmekçilik pazarlarına,
global ARGE imkanlarını kullanarak yerel çözümler sunmaktadır. İlerleyen yıllarda ürün 
portföyünü geliştirmiş ve milli bir şirket haline gelmiştir.
2019 yılında İstanbul’da kendi tesisini kurarak üretime başlayan Buğday kenti Türkiye, 
ürün portföyünde pastacılık, ekmekçilik ve diyet bisküviler olmak üzere 3 kategori 
bulundurmaktadır.
Pastacılık ve ekmekçilik sektöründe nihai tüketiciye ulaşan yaratıcı pazarlama 
yöntemleri ile sektöre farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan Buğday kenti Türkiye,
ürün yelpazesinin kendi tesislerinde üretiyor.
Faaliyetlerimizin odağında, bulunduğumuz coğrafyadaki saygıdeğer müşterilerimiz ve
son tüketicilerimiz vardır. Bu yüzden çabamız, yerel taleplere ve tatlara yer veren üretim
çeşitliliğimizi arttırmak ve ürün geliştirme yeteneğimizi sürekli ileriye götürmektir.
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Pastacılık

Ekmekçilik

Bisküviler 





Ambalaj Bilgisi Raf Ömrü Kullanım Oranı
25 kg 365 gün % 100

Lezzeti, hacimli ve süngerimsi 
yapısı ile farklı ihtiyaçlarınıza 
yönelik farklı özelliklerle 
geliştirilmiş kek miksleriyle

 tanıştınız mı?

Artizan kullanıma uygun yüksek hacimli kek yapmak için toz karışım.
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Enerji Protein Yağ Karbonhidrat

389 
kcal

36 g 7.2 g 1.6 g 46 g

Kolesterol

0 g

Fosfor

650 mg

Kalsiyum

Lezzeti, hacimli ve süngerimsi 
yapısı ile farklı ihtiyaçlarınıza 
yönelik farklı özelliklerle 
geliştirilmiş kek miksleriyle

 tanıştınız mı?



Ekmekçilik



Ambalaj Bilgisi Raf Ömrü Kullanım Oranı
25 kg 365 gün % 100

GELİŞTİRİCİ 
PUDRASIYLA
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Yüksek hacimli, iyi kabuk yapısı veren, yüksek performanslı ekmek geliştirici

Enerji Protein Yağ Karbonhidrat

462
kcal

36 g 5.2 g 1.6 g 46 g

Kolesterol

0 g

Fosfor

650 mg

Kalsiyum



Bisküviler 



Ambalaj Bilgisi Raf Ömrü Kullanım Oranı
25 kg 365 gün % 100

Besleyici özellikli içeriğe sahip tahıllı bisküvi miksleri: 
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Bisküviler 
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Enerji

389 
kcal

Protein Yağ Karbonhidrat Kolesterol FosforKalsiyum

36 g 7.2 g 1.6 g 46 g 0 g 650 mg

2 vitaminli, 3mineralli 

Taze sütlü, Buğday kenti 
kabartilmiş ve Glutensit 
Bisküvileriyle tanıştınız mı?
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