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Yüksek Motivasyon
High Motivation



Annenizin yemeği kadar 
olmasa da görev başında 
en iyi çözüm.

Not as good as your mother’s 
cooking, but best 
solution on duty.

Annenizin yemeği kadar 
olmasa da görev başında 
en iyi çözüm.

Not as good as your mother’s 
cooking, but best 
solution on duty.





Unifood rasyon paketleri seçmeniz için 7 özel sebep

Müşterilerimiz için sağlıklı ve lezzetli üretilen Rasyon yemeklerimiz , her üretim aşamasında ISO standartlarına uygun olarak üretilmektedir 

• Kaliteli gıda ürünleri konusunda mükemmel uluslararası itibar

• Rasyon ürün özelliklerine uygun, istenen talepleri karşılayacak şekilde üretim. 

• Son teknoloji ürünü Rasyon yemek üretim, paketleme ve depolama tesisleri 

• Büyük ve kapsamlı Kalite Güvence laboratuvarı 

• Yeni menüler geliştirme ve test etme yetkisine sahip Ar-Ge Laboratuvarı

• Nitelikli profesyonel kadro

In recent decades, armies have been increasingly called upon to different situations such as emergencies, humanitarian aid, warfare activities 

and peacekeeping operations all around the world. For over 20 years, UNIFO GIDA has been responding to the needs of people in every type of 

situation, providing everything, from personalized combat ration packs to a complete range of humanitarian relief items.

7 main reason why you should select Unifood ration packs / MRE’s ?

• ISO certified in every aspect of industrial MRE food production to assure the provision of safe, 

tasteful MREs to the customer

• Excellent international reputation for quality food products 

• Fully compliant with stringent MRE specifications and requirements

• State-of-the-art MRE production, packaging and storage facilities 

• Factory level Quality Assurance laboratory 

• Factory level Research and Development Laboratory qualified to develop and test new menus 

• Qualified professional staff

UNIFO Gıda Sanayi A.Ş. 1997 yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB); Sterilizasyon teknolojisi ile ortam koşullarında 

dayanıklı, koruyucu ve katkı maddesi içermeyen, Unifo, Ar-Ge mühendislerinin belirlediği üstün proses teknikleri ve ambalaj teknolojilerini 

kullanmaktadır. Bu teknoloji ve teknikler yöntemiyle, taleplere uygun askeri ve sivil amaçlı olmak üzere 1-3 yıl arasında raf ömrüne sahip 

Rasyon paketleri üretilmektedir. Rasyon paketler, kullanım yeri ve amacına uygun olarak, ürün çeşitleri, gramaj, kalori ve kahvaltı-öğlen-

akşam öğünlerinde tüketilmek üzere günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde üretilir. Unifo Gıda olarak, alanında uzman ekibimiz tarafından 

geliştirilen ve farklı projelere uygun hale getirilerek hazırlanan menülerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Son yıllarda, acil durumlar, savaşlar 

ve barış koruma operasyonları gibi olayların artmasıyla birlikte ordulara duyulan ihtiyaç artmıştır. 20 yılı aşkın süredir, UNİFO GIDA, orduların

tüm ihtiyaçlarına, iklim ve çevre koşullarına uygun özelleştirilerek hazırlanmakta olan askeri rasyon paketler üretmektedir.



OUR HALAL FOOD APPROACH

All food products manufactured at Unifo’s food production facility are provided from Halal certified and/or contracted sources, processed and 

packed in accordance with Unifo’s certified Halal Food Management System. All meat and meat products from qualified suppliers are inspected 

and purchased under the control of a veterinary surgeon in conformity with the Halal Food principles. The vision of UNIFO, as one of the leading 

organizations of food industry is a direct result of their approach to adopt a customer-oriented management system . UNIFO's production 

process complies with ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 and OHSAS 18001 Quality Standards. UNIFO considers protecting consumer health and 

safety as a priority goal and meets fully the needs of its customers. UNIFO manufactures all its food products in line with the TURKISH FOOD 

CODEX as well as the principles of the Food and Drugs Agency (FDA). Physical, organoleptic, microbiological and chemical analyzes are carried 

out by UNIFO's quality control and assurance laboratory in order to provide products of the highest standard. 

HELAL GIDA ANLAYIŞIMIZ

Fabrikamızda üretilen bütün ürünler; Ürünün hammaddeden başlayarak son ürün aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde 

bulunan bütün hammaddelerin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından islami kriterlere uygun 

olması, iyi üretim uygulamaları (GMP), İyi hijyen uygulamaları (GHP) şartları sağlanarak , Helal belgeli ve/veya taahhütlü firmalardan 

tedarik edilir. Özenle seçilen ve denetlenen tedarikçilerimizden alınan kırmızı ve beyaz et ürünleri, veteriner hekim kontrolünde islami 

kurallara ve Helal Gıda prensiplerine göre tedarik edilmektedir. Gıda endüstrisinin lider şirketlerinden UNIFO GIDA’nın vizyonu, müşteri 

odaklı sistem yönetimini benimsemek, üretim teknolojisini daima geliştirmek ve marka değerini daha üst seviyelere taşımaktır. 

UNIFO GIDA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 VE OHSAS 18001 Kalite Standartlarına uygun üretim yapmaktadır. UNIFO GIDA, tüketici sağlığı

ve güvenliğini korumayı öncelikli hedefi olarak kabul edip, tüketici beklentilerini eksiksiz olarak karşılamaktadır. UNIFO GIDA, tüm gıda

mamullerini TÜRK GIDA KODEKSİ ve Mevzuatlarına, Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) uygun olarak üretmektedir. Yüksek standartta ürünler 

sağlamak için fiziksel, organoleptik, mikrobiyolojik ve kimyasal analizler, UNIFO GIDA bünyesinde bulunan kalite kontrol ve kalite güvence 

laboratuvar bölümleri tarafından yapılmaktadır. UNIFO GIDA, mevcut ürünlerini geliştirerek, farklı tüketici ihtiyaçlarına uygun yiyecek 

çeşitleri sunmak, bilgi ve yetenekleri ile sektörden gelen talepleri de cevaplamak için tam donanımlı AR-GE Laboratuvarına sahiptir. 

Tamamen yerli sermayeli olan UNIFO GIDA, UYAR Şirketler Topluluğu’nun bir üyesidir. 20 yıllık tecrübemizle, modern tesislerimiz, yüksek 

kapasitemiz, ileri teknolojimiz ve uluslararası sertifikasyon standartları çerçevesinde, konusunda uzman ekibimizle gıda endüstrisinin lider

şirketlerinden biri olmanın gururuyla çalışmaya devam ediyoruz.





At Unifo, we are offering a number of  prepared menu's developped by our expert team and customized for each project. . Each client decides

the choice of recipe that are used in their rations including Vegetarian, Hindou and Halal.  We offer a vast selection of recipes for all preferences, 

sourcing our raw ingredients from a worldwide network of suppliers We quickly adapt our structure to our customers’ needs thus shortening our 

delivery times. The process of developing our ration pack begins with a detailed analysis of the real macro-nutrient needs of the service 

personnel since correct nourishment has been shown to lower the risk of disease and injury. Our team of nutritionists prepare each ration 

pack with a balanced ratio of carbohydrates, fat and proteins to cover the daily energy requirements. We also consider the culinary 

tastes and cultural preference of those who will be consuming our food.

Unifo'da uzman ekibimiz tarafından geliştirilen ve her proje için özel olarak hazırlanan rasyon menü seçenekleri sunuyoruz. Her müşterimiz 

kendi menüsünü isteği doğrultuda şekillendirerek (Vejetaryen, Hindu, Helal vb.) siparişlerini oluşturabilir. Ham maddelerimizi dünya çapındaki 

tedarikçilerden temin ederek, gelen tüm talepleri karşılayacak geniş ürün yelpazesi ile hizmet vermekteyiz. Müşteri taleplerini en hızlı şekilde 

karşılayarak, üretim, kalite kontrol, paketleme süreçlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlayıp teslimatın kısa sürede yapılması sağlanır. Rasyon 

paketlerimiz askerlerin ihtiyaç duyduğu makro besin elementleri baz alınarak, yeterli beslenme sağlayacak dolayısıyla hastalık ve sakatlanma 

risklerini azaltacak şekilde hazırlanır. Beslenme uzmanlarından oluşan nitelikli ekibimiz her rasyon paketini dengeli karbonhidrat, yağ protein ve 

günlük enerji ihtiyacını sağlayacak şekilde oluştururken, aynı zamanda tüketicinin damak zevki ve kültürel yemek alışkanlıklarını da karşılar.

Uzun yıllara dayanan tecrübelerimizle, alanında uzman ekibimiz, yüksek üretim
kapasitesi, gelişmiş teknoloji ve uluslararası sertifika standartlarına sahip olan modern

üretim tesislerimiz ile Gıda endüstrisinde alanında lider olmanın gururu ile
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

With many years of experience, we continue to work with the pride of being one 
of the leading companies in the food industry with our expert team, modern facilities, 

high capacity, advanced technology and international certification standards. 







Ration is a set of ready to eat meals made up of various special menus to meet the daily nutritional need of a soldier (in terms of calorie, vitamin,

mineral and protein). Rations contain main meals; meeting the required nutritional need, snacks and drinks that regulate metabolism. The most 

important feature of the MRE is that they offer to our soldiers the opportunity of eating hot food. Meals can be heated quickly and easily with 

flameless heaters, camping cookers and other similar tools. The packs also include water purification tablets and a hygiene set. Ration packs 

are created depending on the period and conditions of the operation. The ration packs are designed to be functional, compact, lightweight so 

that our soldiers can easily carry them under any challenging conditions. They can be dropped from aircrafts and are waterproof. Besides being

functional and compact, packs can also be stored for long periods at ambient temperature. 

RASYON NEDİR?

WHAT IS A RATION?

Rasyon, bir askerin günlük tüm besin (kalori, vitamin, mineral ve protein) ihtiyacını karşılayabilecek, çeşitli özel menülerden oluşan hazır 

yemek paketleridir. İçerisinde gerekli besin ihtiyacına karşılık gelen ana yemekler, atıştırmalıklar ve içecekler, metabolizmayı düzenleyen 

gıdalar bulunmaktadır. Rasyon paketlerinin en önemli özelliği, askerimize sıcak yemek yeme imkanı sunmasıdır. Yemekler alevsiz ısıtıcı, 

kamp ocağı ve benzeri yöntemlerle hızlı ve kolay olarak ısıtılabilmektedir. Su arıtma tabletleri ve hijyen seti bulunmaktadır. Rasyon paketleri 

operasyonun süresine ve şartlarına göre özel olarak hazırlanır. Operasyon şartlarına göre gramaj, kalori ve yemek içerikleri değişkenlik 

göstermektedir. Rasyon paketleri askerlerimizin her türlü zor koşullarda kolaylıkla taşıyabileceği şekilde hazırlanmıştır. Uçaktan atılabilir ve 

su geçirmez özelliğe sahiptir. İşlevsel ve kompakt olmalarının yanında, ortam sıcaklığında uzun süre boyunca saklanabilmektedir.

 

 
 



We build customer satisfaction on our competency to create safe products that are best suited to the palate of the end user.  We work with an 

exclusive team for each one of our projects to provide special menus meeting the requirements of our customers. Therefore, we offer a very 

wide product range.

AVAILABLE RANGE

ÇEŞİTLERİMİZ
Müşteri memnuniyeti, son kullanıcının menü damak lezzetine uygun ve güvenilir üretim yapabilme başarımız ile sağlanır. 2. Her 

projeye özel bir ekiple çalışmamız ve menü müşteri gereksinimleri doğrultusunda özel menüler oluşturulmaktadır. Dolayısıyla geniş 

bir ürün yelpazesine sahiptir. Kullanım koşullarına göre sunduğumuz başlıca rasyon paketlerimizi şöyle sıralayabiliriz

1.
menu

2.
menu

3.
menu

4.
menu

5.
menu

Standard Ration Pack
Standart Rasyon Paketi

Cold Climate Ration Pack
Soğuk İklim Rasyon Paketi

Desert Ration Pack
Çöl Rasyon Paketi

Reinforced Ration Pack
Güçlendirilmiş Rasyon Paketi

Patrol Ration Pack
Devriye Rasyon Paketi

6.
menu

Customized Ration Pack
Özelleştirilmiş Rasyon Paketi



STANDART
24 saatlik standart rasyon paketi, dünyanın dört bir yanında silahlı kuvvetler tarafından en yaygın kullanılan pakettir. İçerisinde, üç ana 

öğün (kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği) yiyecekleri ve ilave ek gıda ürünlerini içerir. Yaklaşık olarak 3.500 kcal bir enerji sağlar.

STANDARD
The 24h standard ration pack is the pack the most widely used by armed forces all over the world. It contains three main meals (breakfast, 

lunch, and dinner) and additional food products. It approximately provides an energy intake of around 3.500 kcal. 

3.500 kcal
3.500 kcal

Ortam sıcaklığında
1-3 yıl arası raf ömrü
1-3 years shelf life in 
ambient temperature 

Alüminyum katmanlı lamine
esnek ambalajlı yemekler
Food with aluminum layered 
laminate flexible package  

1 Personelin günlük besin ihtiyacı
(kahvaltı, öğle ve akşam yemeği,
atıştırmalıklar, içecekler ve aksesuarlar)
Main meals in pouch format 
(breakfast/lunch/dinner)

Alevsiz ısıtıcı, sıcak su poşeti ve
su arıtma tabletleri
Flameless heater, hot water bag 
and water purification tablets

Tamemen pişmiş yemek, hazırlamak için su gerekmez

• Oda sıcaklığında muhafaza edilebilir, soğutucuya gerek yok

• Hafif, dayanıklı ve su geçirmez ambalaj

• 1 kolide 8 adet Rasyon Paketi

• Seri numarası (Üretim/Son Tüketim Tarihi) paket ve koli

üzerinde bulunur

• Aksesuar kiti: Kaşık, peçete, baharat kiti, ıslak mendil

• Helal sertifikalı ürün

Fully cooked meals, no water required to prepare food.

• No refrigeration required

• Lightweight, durable and waterproof packaging.

• 8 Ration Pack in a box

• Serial number (Production/Expiry date) printed on bag 

and on box.

• Accessory kit: Including spoon, napkin, condiment kit, 

and wet wipes.

• Halal certified product. 

İçindekiler
Contents



SOĞUK İKLİM
Soğuk iklim rasyon paketi, özellikle yüksek enerji alımını gerektiren soğuk iklim operasyonları için tasarlanmıştır ve paketlerin ağırlığı 

azaltılarak yükün hafiflemesi sağlanmıştır. Aşırı soğuklarda vücudun ihtiyacı olan ısıyı üretebilmesini sağlayacak yüksek kalorili yemekler

tercih edilmiştir.

COLD CLIMATE 
The cold climate operations requiring a high-energy intake. At the same time the weight of the Ration pack is reduced to prevent user fatigue. 

High calorie food is selected for this pack to help the body produce heat in extremely cold climates.

Tamemen pişmiş yemek, hazırlamak için su gerekmez

• Oda sıcaklığında muhafaza edilebilir, soğutucuya gerek yok

• Hafif, dayanıklı ve su geçirmez ambalaj

• 1 kolide 8 adet Rasyon Paketi

• Seri numarası (Üretim/Son Tüketim Tarihi) paket ve koli

üzerinde bulunur

• Aksesuar kiti: Kaşık, peçete, baharat kiti, ıslak mendil

• Helal sertifikalı ürün

Fully cooked meals, no water required to prepare food.

• No refrigeration required

• Lightweight, durable and waterproof packaging.

• 8 Ration Pack in a box

• Serial number (Production/Expiry date) printed on bag 

and on box.

• Accessory kit: Including spoon, napkin, condiment kit, 

and wet wipes.

• Halal certified product. 

Ortam sıcaklığında
1-3 yıl arası raf ömrü
1-3 years shelf life in 
ambient temperature 

Alevsiz ısıtıcı, sıcak su poşeti ve
su arıtma tabletleri
Flameless heater, hot water bag 
and water purification tablets

Vücut direncini arttırıcı vitamin ve
mineral takviyeler
Vitamin and mineral supplements 
to increase body resistance

1 Personelin günlük besin ihtiyacı
(kahvaltı, öğle ve akşam yemeği,
atıştırmalıklar, içecekler ve aksesuarlar)
Main meals in pouch format 
(breakfast/lunch/dinner)

5.000 kcal
5.000 kcal

Alüminyum katmanlı lamine
esnek ambalajlı yemekler
Food with aluminum layered 
laminate flexible package

İçindekiler
Contents



ÇÖL
24 saatlik çöl rasyon paketi, üç ana öğün için gereken her türlü besini içermektedir ve aşırı sıcak iklimler için ilave izotonik ürünleri de 

kapsamaktadır.

DESERT
The 24h desert ration pack contains everything needed for three main meals and includes additional istotonic products required in extremely hot

climates.

Tamemen pişmiş yemek, hazırlamak için su gerekmez

• Oda sıcaklığında muhafaza edilebilir, soğutucuya gerek yok

• Hafif, dayanıklı ve su geçirmez ambalaj

• 1 kolide 8 adet Rasyon Paketi

• Seri numarası (Üretim/Son Tüketim Tarihi) paket ve koli

üzerinde bulunur

• Aksesuar kiti: Kaşık, peçete, baharat kiti, ıslak mendil

• Helal sertifikalı ürün

Fully cooked meals, no water required to prepare food.

• No refrigeration required

• Lightweight, durable and waterproof packaging.

• 8 Ration Pack in a box

• Serial number (Production/Expiry date) printed on bag 

and on box.

• Accessory kit: Including spoon, napkin, condiment kit, 

and wet wipes.

• Halal certified product. 

Ortam sıcaklığında
1-3 yıl arası raf ömrü
1-3 years shelf life in 
ambient temperature 

Vücut direncini arttırıcı vitamin ve
mineral takviyeler
Vitamin and mineral supplements 
to increase body resistance

Flameless heater, hot water bag 
and water purification tablets

Alevsiz ısıtıcı, sıcak su poşeti ve
su arıtma tabletleri

3.500 kcal
3.500 kcal

Alüminyum katmanlı lamine
esnek ambalajlı yemekler
Food with aluminum layered 
laminate flexible package

İçindekiler
Contents

Designed for operations in 
extremely hot climates

Vücudun uğrayacağı su kaybına karşı, 
su tutucu gıdalardan oluşturulan ana yemek 
ve yardımcı gıda seçenekleri



Vücut direncini arttırıcı vitamin ve
mineral takviyeler
Vitamin and mineral supplements 
to increase body resistance

Flameless heater, hot water bag 
and water purification tablets

Alevsiz ısıtıcı, sıcak su poşeti ve
su arıtma tabletleri

GÜÇLENDİRİLMİŞ
Fiziksel güç gerektiren operasyonlar için tasarlanmış 24 saatlik güçlendirilmiş rasyon paketi, üç ana öğün (kahvaltı, öğle yemeği ve 

akşamyemeği) için gereken her türlü besini ve ilave ek gıda ürünlerini içerir. Yaklaşık olarak 4.200 kcal bir enerji sağlar.

REINFORCED
The 24h ration pack designed for operations requiring physical force contains all nutritive elements required in three main meals (breakfast, 

lunch, and dinner) and additional food products. It approximately provides an energy intake of around 4.200 kcal.

Tamemen pişmiş yemek, hazırlamak için su gerekmez

• Oda sıcaklığında muhafaza edilebilir, soğutucuya gerek yok

• Hafif, dayanıklı ve su geçirmez ambalaj

• 1 kolide 8 adet Rasyon Paketi

• Seri numarası (Üretim/Son Tüketim Tarihi) paket ve koli

üzerinde bulunur

• Aksesuar kiti: Kaşık, peçete, baharat kiti, ıslak mendil

• Helal sertifikalı ürün

Fully cooked meals, no water required to prepare food.

• No refrigeration required

• Lightweight, durable and waterproof packaging.

• 8 Ration Pack in a box

• Serial number (Production/Expiry date) printed on bag 

and on box.

• Accessory kit: Including spoon, napkin, condiment kit, 

and wet wipes.

• Halal certified product. 

Ortam sıcaklığında
1-3 yıl arası raf ömrü
1-3 years shelf life in 
ambient temperature 

4.200 kcal
4.200 kcal

Alüminyum katmanlı lamine
esnek ambalajlı yemekler
Food with aluminum layered 
laminate flexible package

İçindekiler
Contents



Kahvaltı, öğle yemeği, atıştırmalıklar,
içecekler ve aksesuarlardan oluşur
Main meals in pouch format 
(breakfast/lunch) 

Flameless heater, hot water bag 
and water purification tablets

Alevsiz ısıtıcı, sıcak su poşeti ve
su arıtma tabletleri

DEVRİYE
8 saatlik zaman dilimini kapsayan operasyonlarda gerekli besini sağlamak amaçlı tasarlanmıştır.

PATROL
Patrol ration pack is designed to provide required nutrition operatoins not exceeding an 8-hour time period.

Tamemen pişmiş yemek, hazırlamak için su gerekmez

• Oda sıcaklığında muhafaza edilebilir, soğutucuya gerek yok

• Hafif, dayanıklı ve su geçirmez ambalaj

• 1 kolide 12 adet Rasyon Paketi

• Seri numarası (Üretim/Son Tüketim Tarihi) paket ve koli

üzerinde bulunur

• Aksesuar kiti: Kaşık, peçete, baharat kiti, ıslak mendil

• Helal sertifikalı ürün

Fully cooked meals, no water required to prepare food.

• No refrigeration required

• Lightweight, durable and waterproof packaging.

• 12 Ration Pack in a box

• Serial number (Production/Expiry date) printed on bag 

and on box.

• Accessory kit: Including spoon, napkin, condiment kit, 

and wet wipes.

• Halal certified product. 

Ortam sıcaklığında
1-3 yıl arası raf ömrü
1-3 years shelf life in 
ambient temperature 

2.300 kcal
2.300 kcal

Alüminyum katmanlı lamine
esnek ambalajlı yemekler
Food with aluminum layered 
laminate flexible package

İçindekiler
Contents



1 Personelin günlük besin ihtiyacı
(kahvaltı, öğle ve akşam yemeği,
atıştırmalıklar, içecekler ve aksesuarlar)
Main meals in pouch format 
(breakfast/lunch/dinner)

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ
Özelleştirilmiş rasyon yemek paketleri, farklı ülkelerin geleneksel tatlarını müşterilerimizle buluşturmak için tasarlanmıştır. Farklı 

ülkelerden gelen şeflerle çalışarak, müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için yeni tarifler geliştirerek hizmet veriyoruz.

CUSTOMIZED
Customized Ration Packs are designed to meet traditional tastes of different countries. We develop new recepies with the chefs coming from 

various countries to meet customer expectations.

Tamemen pişmiş yemek, hazırlamak için su gerekmez

• Oda sıcaklığında muhafaza edilebilir, soğutucuya gerek yok

• Hafif, dayanıklı ve su geçirmez ambalaj

• 1 kolide 8 adet Rasyon Paketi

• Seri numarası (Üretim/Son Tüketim Tarihi) paket ve koli

üzerinde bulunur

• Aksesuar kiti: Kaşık, peçete, baharat kiti, ıslak mendil

• Helal sertifikalı ürün

Fully cooked meals, no water required to prepare food.

• No refrigeration required

• Lightweight, durable and waterproof packaging.

• 8 Ration Pack in a box

• Serial number (Production/Expiry date) printed on bag 

and on box.

• Accessory kit: Including spoon, napkin, condiment kit, 

and wet wipes.

• Halal certified product. 

Ortam sıcaklığında
1-3 yıl arası raf ömrü
1-3 years shelf life in 
ambient temperature 

1.000 - 5.000 kcal
1.000 - 5.000 kcal

Alüminyum katmanlı lamine
esnek ambalajlı yemekler
Food with aluminum layered 
laminate flexible package

İçindekiler
Contents

Flameless heater, hot water bag 
and water purification tablets

Alevsiz ısıtıcı, sıcak su poşeti ve
su arıtma tabletleri



1 Personelin günlük besin ihtiyacı
(kahvaltı, öğle ve akşam yemeği,
atıştırmalıklar, içecekler ve aksesuarlar)
Main meals in pouch format 
(breakfast/lunch/dinner)

VEJETARYEN
24 saatlik Rasyon Paket Vejetaryen Menü et tüketmeyi tercih etmeyen askeri personel için oluşturulmuştur. Menü içeriği bir askerin 

günlük kalori ve besin ihtiyacını ağırlıklı olarak bakliyat ve sebze yemeklerinden sağlarken lezzetli tatlı atıştırmalıklarıyla kişiye ihtiyacı 

olan enerjiyi sağlıyor. Paket kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği olmak üzere 3 öğünden oluşuyor ve yaklaşık 3500 kcal değerinde.

VEGETARIAN
24-hours Ration Pack Vegetarian Menu has been created for military personnel who do not prefer to consume meat products. The menu fulfills 

a soldier’s daily nutritional and calorific requirements mostly from legumes and pulses, it provides extra energy boost with sweet and delicious 

snacks. Vegetarian menu provides 3500 kcals and consists of 3 meals, breakfast, lunch and dinner.

Tamemen pişmiş yemek, hazırlamak için su gerekmez

• Oda sıcaklığında muhafaza edilebilir, soğutucuya gerek yok

• Hafif, dayanıklı ve su geçirmez ambalaj

• 1 kolide 8 adet Rasyon Paketi

• Seri numarası (Üretim/Son Tüketim Tarihi) paket ve koli

üzerinde bulunur

• Aksesuar kiti: Kaşık, peçete, baharat kiti, ıslak mendil

• Helal sertifikalı ürün

Fully cooked meals, no water required to prepare food.

• No refrigeration required

• Lightweight, durable and waterproof packaging.

• 8 Ration Pack in a box

• Serial number (Production/Expiry date) printed on bag 

and on box.

• Accessory kit: Including spoon, napkin, condiment kit, 

and wet wipes.

• Halal certified product. 

Ortam sıcaklığında
1-3 yıl arası raf ömrü
1-3 years shelf life in 
ambient temperature 

1.000 - 5.000 kcal
1.000 - 5.000 kcal

Alüminyum katmanlı lamine
esnek ambalajlı yemekler
Food with aluminum layered 
laminate flexible package

İçindekiler
Contents

Flameless heater, hot water bag 
and water purification tablets

Alevsiz ısıtıcı, sıcak su poşeti ve
su arıtma tabletleri



1 Personelin günlük besin ihtiyacı
(kahvaltı, öğle ve akşam yemeği,
atıştırmalıklar, içecekler ve aksesuarlar)
Main meals in pouch format 
(breakfast/lunch/dinner)

YÜKSEK KALORİLİ RASYON PAKETİ
24 saatlik rasyon paketi üç ana öğün için gereken her türlü besini içermektedir. Düşük ağırlığı sayesinde taşıması oldukça kolaydır.

İçerisinde yer alan probiyotik kapsüller, kafein tabletleri, izotonik içecek ile vücut direncini arttırıp sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

İçeriğindeki kurutulmuş ve düşük ağırlıklı besinler ile personelin protein ve enerji miktarını minimum ağırlık ile karşılar.

HIGH CALORIES RATION PACK
24 hour Ration Pack MRE contains all kinds of nutrion required for 3 main meals. It is quite easy to carry thanks to its lightweight.

It helps to increase body resistance and regulate digestive system with the probiotic capsules, caffeine tablets and isotonic drink it contains.

It meets the protein and energy amount needed by personnel with minimun weight thanks to having dried and low weight foods.

Tamemen pişmiş yemek, hazırlamak için su gerekmez

• Oda sıcaklığında muhafaza edilebilir, soğutucuya gerek yok

• Hafif, dayanıklı ve su geçirmez ambalaj

• 1 kolide 8 adet Rasyon Paketi

• Seri numarası (Üretim/Son Tüketim Tarihi) paket ve koli

üzerinde bulunur

• Aksesuar kiti: Kaşık, peçete, baharat kiti, ıslak mendil

• Helal sertifikalı ürün

Fully cooked meals, no water required to prepare food.

• No refrigeration required

• Lightweight, durable and waterproof packaging.

• 8 Ration Pack in a box

• Serial number (Production/Expiry date) printed on bag 

and on box.

• Accessory kit: Including spoon, napkin, condiment kit, 

and wet wipes.

• Halal certified product. 

Ortam sıcaklığında
1-3 yıl arası raf ömrü
1-3 years shelf life in 
ambient temperature 

3.600 - 3.650 kcal
3.600 - 3.650 kcal

Alüminyum katmanlı lamine
esnek ambalajlı yemekler
Food with aluminum layered 
laminate flexible package

İçindekiler
Contents

Flameless heater, hot water bag 
and water purification tablets

Alevsiz ısıtıcı, sıcak su poşeti ve
su arıtma tabletleri



PAKET İÇERİSİNDE NELER VAR?
WHAT DOES THE PACK CONTAIN?

TÜKETİME HAZIR GIDA PAKETLERİ
Rasyon yemek poşeti, tüketime hazır gıdalardan oluşmaktadır. Poşetler hafif ve kolay taşınabilir özelliktedir. 
Ayrıca operasyonlar esnasında karşılaşabilecek yüksek darbe ve basınca karşı dayanabilecek şekilde 
tasarlanmıştır. Ana yemeklerimiz, alüminyum katmanlı esnek lamine ambalajlara doldurulup yüksek basınç 
altında kapatılır ve sterilize edilir. Yemeklerimiz aroma ve lezzetinden ödün vermeden, ambalaj ve proses 
teknolojimiz sayesinde koruyucu ve katkı madde içermeden üretilir. Ortam koşullarında 1-3 yıl arası raf ömrüne
sahiptir.

READY-TO-EAT FOOD PACKS
We can offer the main dishes both in tin cans, alu-trays, or retourt pouches. The pouch is an ideal solution because
it is lightweight, transportable and safe. Our meals are produced without any preservatives or additives without
sacrificing flavor or taste, thanks to our packaging and processing technology. The packs offer 1-3 years shelf life
in ambient temperature. Beef / Chicken / Fish / Vegetarian / Personalised recipes

ISITMA KİTLERİ
Isıtma poşeti, ambalajlı ana yemekleri ve sıcak su poşetini ısıtmak için tasarlanmıştır. Sıcak su poşeti yemek 
sonrası çay-kahve içme imkanı ile moral ve motivasyonu arttırır. Isıtma poşetleri tek ve çok kullanımlık olmak 
üzere iki ayrı seçenek ile sunulur. İklim koşullarına bağlı olarak, su ile temas ettiğinde ortalama 5-10 dakika 
içerisinde ekzotermik reaksiyon ile paketteki yemeği ısıtarak tüketime hazır duruma getirir.

HEATING KITS 
Heating pouch is designed to heat the packed meals and hot water bag. Heating pouches are offered with two
options, single and multi-use. It is composed of a heating bag with a reactive compound tablet inside. When it
comes into contact with water it produces heat to boil the water in the heating pouch. The hot water bags makes
it possible to prepare hot tea or coffee after the meal. We can offer single-use flameless heater, multi-use
flameless heater, solid fuel tablets (with the stove).

YEMEYE HAZIR GIDA PAKETİ - KAHVALTI
Günün en önemli öğünü. İyi ve sağlıklı yapılan bir kahvaltı aynı zamanda sağlam bir motivasyon kaynağıdır.
Krem Peynir / Reçel / Bal / Zeytin / Humus / Süt Tozu / Çay / Kahve / Şeker / Müsli / Bisküvi / Kraker

READY-TO-EAT FOOD PACKS - BREAKFAST
The most important meal of the day. A well prepared breakfast is a key to motivate the soldier.
Cream Cheese / Fruit Jam / Honey/ Olives/ Hummus/ Milk Powder/ Tea / Coffee / 
Sugar / Muesli / Biscuits / Crackers

WATER PURIFICATION TABLET
The water purification tablet can treat 1.5 to 25 liters of water. It is very easy to use and practical; just drop it into
water and the water is safe to drink after waiting 30 minutes. 

SU ARITMA TABLETİ
Rasyon paketlerinin içerisinde bulunan su arıtma tableti 1.5-25 litre arasında su arıtabilir. Kullanımı çok kolay
ve pratiktir, suya atılır ve tamamen çözünene kadar beklenir.

ACCESSORY KIT (FORK, KNIFE, SPOON, SPICES)
Cutlery varieties are offered within our MREs. We can also add various spices to our pack for those who enjoy a 
spicy meal.

AKSESUAR SETİ (ÇATAL, BIÇAK, KAŞIK, BAHARAT)
Rasyon paketlerimizde çatal-bıçak-kaşık çeşitleri bulunmaktadır. Yemekleri tatlandırmak isteyenler için değişik 
baharat çeşitleri paketlerimize eklenebilmektedir.

HYGIENE KIT (WET WIPES, NAPKIN, ORAL CARE SET)
Nopkin, wet wipes, toothpicks, oral care set and optional additional hygiene kits can be added to our packs.

HİJYEN SETİ (ISLAK MENDİL, PEÇETE, AĞIZ BAKIM SETİ)
Paketlerimize mendil, ıslak mendil, kürdan, diş bakım seti ve isteğe bağlı ek hijyen paketleri ilave edilebilmektedir.

EMERGENCY RATION PACK
?

ACİL DURUM RASYONU
Raf ömrü uzun, besin değeri oldukça yüksek bir besin öğesidir. Kıtlık ve diğer felaketlerle başa çıkmak için 
kullanılmaktadır. Gemiler, can salları, ordu, keşif gezileri acil durumlarda hayat kurtarıcımızdır. Anında tüketime 
hazırdır pişirilmesine gerek yoktur. Doğrudan ambalajından çıkartılıp tüketilebilir. Katkı maddesi içermemektedir. 
Hava ve su geçirmez alüminyum folyo torba içinde vakum altında paketlenmiştir. Herhangi bir özel depolamaya 
ihtiyaç duymadan 5 yıl son tüketim ömrü vardır. Hacmen ve ağırlıkça oldukça kompakttır.



SIKÇA SORULAN SORULAR
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What Is The Expiry Date Of The Mre’s?
Packs are designed to have a shelf life of 1-3 years after the date of production. The shelf life of the packs 
according to the suitable storage conditions stated on the packaging may vary according to the characteristics 
of the products contained. 

Rasyon Paketlerinin Son Kullanma Tarihi Nedir?
Üretim tarihinden sonra 1-3 yıl arası raf ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Ambalaj üzerinde belirtilmiş 
uygun depolama şartlarına göre paketlerin kullanım ömürleri içerisindeki ürünlerin özelliklerine göre değişkenlik 
gösterebilmektedir.

What Is The Expiry Date Of The Mre’s?
Carefully selected raw materials are prepared through the best suited processing and cooking methods in the 
skillful hands of our experienced chefs and food engineers.  

Rasyon Paketlerinde Lezzet Nasıl Sağlanıyor?
Özenle seçilen hammaddeler, deneyimli şeflerimizve gıda mühendislerimizin marifetiyle en uygun işleme ve
pişirme yöntemleri kullanılarak hazırlanmaktadır.

Can I Customize The Packaging?
YES. We can create each MRE based on your requests and demands.  

Paketleri Özelleştirebilir Miyim?
EVET. Her bir rasyon paketini istek ve talepler doğrultusunda oluşturabilmekteyiz.

1
2
3
4

 

5 How Do You Ensure Long Consumption Life In Mre’s?
MREs are sterilized by high-tech HTST (high temperature short time) method. This eliminates all microorganisms in 
the pack. As the sterilization is completed in a short time at high temperature, nutritional properties and taste value 
properties of the meals are kept at maximum level. There is no need to use any preservatives and additives as there 
are no microorganisms left in the packs.

Rasyon Paketlerinde Uzun Ömür Nasıl Sağlanıyor?
Rasyon paketleri yüksek teknolojili HTST (high temperature short time) yöntemi ile sterilize edilir. Böylece paketin 
içinde hiçbir mikroorganizma kalmaz. Aynı zamanda yüksek sıcaklıkta kısa sürede sterilizasyonu tamamlandığı 
için besin değerleri ve duyusal özellikleri de maksimum seviyede korunur. İçinde hiçbir mikroorganizma kalmadığı 
için herhangi bir koruyucu ve katkı maddesi kullanımına gerek yoktur.

 

Is There Any Information About Allergens On The Ration Packs?
Allergen information is written on the instruction sheet which is placed in to the ration packs.

Rasyon Paketlerinde Alerjen Gıdalar Var Mı?
Rasyon yemek dış poşetinde ve içindeki her bir gıda paketinde alerjen uyarıları verilmiştir. Tüketim öncesi kontrol 
edilmelidir.

 



TEDARİKÇİ SEÇİMİ

•  Helal belgeli tedarikçiler ile çalışılmaktadır.
•  ISO 22000 Gıda Güvenliği Standardı'na uygun kaliteli ve izlenebilir proses ile üretim yapan tedarikçiler belirlenir.
•  Kalite denetimleri sonrası onaylanan tedarikçiler sisteme tanımlanır ve onaysız tedarikçiden malzeme alınmaz.
•  Tedarikçiler, belirli bir plan kapsamında UNIFO GIDA tarafından, Gıda Güvenliği gereklerine göre denetlenmektedir.
•  Tedarik edilen tüm hammaddeler mal kabulde kontrol edilerek uygun depolama alanlarına alınır.
•  Mal kabuldeki ilk adım gelen aracın uygunluğunun denetlenmesidir.
•  Temizlik, sıcaklık şartları, taşıma ve ambalaj kriterleri kontrol edilir.
•  Tedarikçiden gelen hammaddeler ürün özelliklerine uygun olarak proses talimatlarına göre uzman kalite kontrol 
personelince kontrol edilir.

SON ÜRÜN DENETİMLERİMİZ

Üretimi tamamlanan tüm ürünlere, kalite kontrol bölümümüz tarafından kontrol edildikten sonra sevk onayı verilir.

• Ürün proses kalite kontrolleri (CCP noktaları, Ambalaj / Etiket / Adet / Gramaj / Tüketim tarihi / Alerjen uyarıları vb. 
tüm kritik kontrolleri yapılır)
• Ürün kalite güvence testleri (Mikrobiyoloji laboratuvar testleri ve Raf ömrü analizi)
• Ürün duyusal analiz değerlendirmesi (Tat analizleri)
• Sevkiyat kalite kontrolleri ve yükleme onayı (Ürünleri yükleme şartlarının uygunluğu)

SUPPLIER SELECTION 

• We work with Halal certified suppliers. 
• We select suppliers who are producing with a high quality and traceable process in accordance 
 with ISO 22000 food safety standard.
• After quality inspections, approved suppliers are identified in the system and materials from unauthorized 
suppliers are not accepted. 
• Our suppliers are inspected by our teams under a specific plan according to Food Safety requirements.
• All the supplied raw materials are checked at the point of receipt and taken to the appropriate storage areas.

FINAL PRODUCT INSPECTION

All final products will be approved for shipment once these have been checked by our quality control department. 

• Product process quality controls (all critical checks such as CCP points, Packing / Labels / Weight / Consumption 
date / Allergen warnings etc. are performed)
• Product Quality Assurance tests (Microbiology laboratory tests and shelf life analysis)
• Product sensory analysis assessment (taste analyses)
• Shipment quality controls and loading approval (Compliance with shipment conditions for the products) 





UNIFOOD HAZIR YEMEK ÇEŞİTLERİ
UNIFOOD READY MEAL ASSORTMENT

Barbunya Pilaki
Red Kidney Beans In Tomato Sauce

Etli Bezelye
Green Peas with Beef Cubes

Etli Patates
Potatoes with Beef Cubes

Etli Pirinç Pilavı
Rice with Beef

Etli Kuru Fasulye
White Beans with Beef Cubes

Etli Nohut
Chickpeas with Beef Cubes

Dana Sosis
Beef Saussage

Kıymalı Patates
Potatoes with Minced Meat

Tavuklu Nohut
Chickpeas with Chicken Cubes

Sebzeli Tavuk
Chicken with Vegetables

Piliç Salam
Chicken Luncheon Meat

Kuzu Tandır
Lamb In Tandori

Salsa Soslu Tavuk
Chicken with Salsa Sauce

Kremalı Tavuk
Chicken with White Sauce

Sebzeli Yeşil Mercimek
Green Lentil with Vegetables

Kıymalı Yeşil Mercimek
Green Lentil with Minced Meat

Köfteli Bezelye
Green Peas with Meatballs

Domates Soslu Köfte
Meatballs In Tomato Sauce (Beef)

Domates Soslu Mercimek Köftesi
Meatballs In Tomato Saucen (Lentil)

Haşlanmış Bakla Yemeği
Foul Medammes

Kıymalı Makarna
Pasta with Minced Meat

Tavuklu Ve Nohutlu Pirinç Pilavı
Rice with Chickpeas And Chicken

Sebzeli Pirinç Pilavı
Rice with Vegetables

Tavuklu Pirinç Pilavı
Rice with Chicken

Humus
Hummus 

Büryan Pilavı
Biryani Rice

Tavuklu Büryan Pilavı
Chicken Biryani

Sebzeli Makarna
Pasta with Vegetables

Pirinç Pilavı
Rice

Nohutlu Pirinç Pilavı
Rice with Chickpeas

Piliç Sosis
Chicken Saussage

Tavuk Döner
Chicken Shawarma

Et Döner
Beef Shawarma



Unifo Gıda aşağıdaki standartlara sahiptir

• ISO 9001:2015 : Kalite Yönetim Sistemleri

• ISO 22000:2005 : Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

• ISO 14001:2015 : Çevresel Yönetim Sistemleri

• OHSAS 18001:2007 : İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

• TS OIC/ SMIIC 1 : Helal Gıda Üretimi

Unifo is certified with the following standards

• ISO 9001:2015: Quality Management Systems

• ISO 22000:2005: Food Safety Management Systems

• ISO 14001:2015: Environmental Management Systems

• OHSAS 18001:2007: Labor Health and Safety Management Systems

• TS OIC/ SMIIC 1: Halal Food Production



Your reliable partner in military food solutions.
Askerin gıda ihtiyacı çözümünde güvenilir ortağınız.

Sağlıklı ve Güvenilir
Healthy and Safe

Lezzetli
Tasty

Kolay Taşınabilir
Easy to Carry

www.unifo.com.tr UNİFO GIDA ve SAVUNMA SANAYİ TİC. A.Ş.
UNIFO FOOD & DEFENSE IND. TRADE CO
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400. sk. 
No. 412 41480 Gebze, Kocaeli - Turkey

info@unifo.com.tr


