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Încă din 2008, noi, echipa Çınar Food, 420 de colegi, 
conlucrăm pentru a oferi Comunitaţii Europene o masă 

delicioasă şi sănătoasă. Bucuria şi fericirea pe care o simt, în medie, 
35 de milioane de oameni care gustă produsele noastre cu încredere, 

este cel mai important factor care ne motivează. Statisticile sau cifrele nu sunt 
rezultatele care ne inspiră, ci ceea ce simte o mama care cumpară döner pentru 
copii ei sau ce comandă un cuplu la prima întalnire. În acest scop, achiziţionăm 

carne şi condimente de cea mai înaltă calitate pentru procesul de productie care 
se desfaşoară la cele mai înalte standarde europene de igienă. Cu întreaga noastră 

echipă, lucrăm pentru creşterea potenţialului de clienţi şi a profitabilitaţii partenerilor de 
restaurante döner şi a contribui la evoluţia pieţei de döner la un nivel cât mai înalt. Prin 

produsele, sugestiile şi consultanţa oferită miilor de proprietari de restaurante döner din piaţa 
de profil ne dorim să consolidăm afirmaţia potrivit căreia dönerul este cel mai sănătos fast food 

existent. Există oare un produs fast food mai sănătos decât o carne condimentată rotisată, o 
salată proaspată şi puţin sos?

Since 2008, as Çınar Food team, we have been working together with our 420 colleagues to 
ensure that the European community has a healthier, hygienic and delicious meal. The most 

important factor that motivates us is the joy and happiness of an average of 35 million people 
annually who taste and enjoy our products. We are not inspired by statistics and figures, but 
we are inspired by what a mother feels when she buyes döner for her kids or by a couple’s 
food choice on their first date. To achieve this, we purchase top quality meat and spices 
for our production process which meets the highest European standards of hygiene and 

efficiency. Taking a whole-team approach, we are working to increase the customer 
potential and profitability of our partner döner restaurants and to uplift the döner 

market. We want to reinforce our claim that döner is the healthiest fast food 
product by creating awareness with the products we offer, the suggestions 

and consultancy we provide to thousands of döner restaurant owners in 
the döner market. Is there really a healthier fast food product than a 

seasoned grilled meat, fresh salad, and a little bit of sauce?
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Çınar Food Production a fost înfiinţată în 2008. Firma noastră, 
care operează în 8500 de metri pătraţi, intenţionează să-şi crească 

capacitatea de producţie cu ajutorul investiţiilor în anul 2020, de la 450-
500 de tone pe lună până la 950 de tone. Productia noastră beneficiază de 

autorizările pentru schimburi intracomunitare EC 242; EC 757, bazate pe un sistem 
HACCP (ISO 22000:2005) bine implementat, certificat încă din anul 2009, ‘întreținut 

prin audit anual (AJA EUROPE) şi într-o continuă îmbunătaţire prin grija Departamentului 
de Siguranţă Alimentară.

Calitatea produselor noastre are la bază materia primă provenită din abatoare cu un nivel 
ridicat de siguranţă alimentară şi calitate, auditate şi acceptate prin procedura, Selecţie 

furnizori’’. Çınar Food Distribution se ocupă de distribuţia în toate colţurile României. Çınar 
Food Production reuşeşte să extindă ariile de distribuire a produselor noastre până în ţările 

Europene precum Franţa, Spania şi Grecia crescând capacitatea de producţie şi vânzare în mod 
constant.

Çınar Food Production was founded in 2008. Our company, operating in 8500 square meters, 
intends to increase its production capacity in 2020, from 450-500 tonnes per month to 950 

tonnes with the help of investments. Our production benefits from the authorizations for intra-
community of EU exchanges EC 242; EC 757, based on a well implemented HACCP system 
(ISO 22000: 2005), certified since 2009, maintained through an annual audit (AJA EUROPE) 
and in a continuous improvement through the care of the Romanian Department of Food 

Safety.
The quality of our products is based on raw materials from slaughterhouses with a 

high level of food safety and quality, audited and accepted by the procedure of 
“Supplier Selection”. Çınar Food Distribution deals with the distribution of our 

products all over Romania. Çınar Food Production manages to expand the 
distribution areas of our products to European countries such as France, 

Spain and Greece and constantly increasing production and sales 
capacity.
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Noile noastre produse, Fine Cut Roasted 
Chicken and Veal Döner Kebab, sunt realizate 

la cele mai înalte standarde de igienă şi cu cele 
mai noi tehnologii. Sunt gata pentru consum, 

special ambalate şi congelate rapid pentru a-şi 
păstra prospețimea. Simplu, deschizi ambalajul 

şi încalzeşti produsul! Vei fi gata să încerci 
gustul autentic. 

Our new products, Fine cut roasted 
Chicken and Veal Döner Kebab, are produced 
with the highest standards of hygiene and the 
latest technology. It is ready for consumption, 
specially packed and quick frozen so that the 

product protects its freshness. Simply, you will 
open the pack and heat it! Than, you will be 

ready for the authentic taste.
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VEAL DÖNER KEBAB CHICKEN DÖNER KEBAB
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Çınar Food Distribution a luat fiinţă în 2014 şi realizează distribuţia în toată ţara. 
Dispunem de depozite frigorifice în centrele importante ale ţării precum: Timişoara, 

Braşov, Cluj, Iaşi, Bucureşti-Ilfov, Galaţi şi Constanţa. Distribuţia se efectuează în regie 
proprie cu autoutilitare frigo şi personal pregătit.

Obiectivul principal al Companiei noastre constă în distribuţia produselor de cea mai înaltă 
calitate către zona Fast-Food şi Restaurante (HoReCa)

Produsul principal pe care îl distribuim este Shaorma, produs de Çınar Food Production.

Çınar Food Distribution was founded in 2014 and distributes all over Romania. We have cold 
storage depots in the important centers of Romania like: Timişoara, Braşov, Cluj, Iaşi, Bucureşti-

Ilfov, Galaţi and Constanţa. The distribution is made in its own regime with refrigerated cars 
and trained personnel. The main objective of our Company is to distribute the highest quality 

products to the Fast-Foods and Restaurants (HoReCa). The main product we distribute is 
Shaorma, produced by Çınar Food Production.
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Shaorma Mix 1 (%70 piept - %30 pulpa)
Shaorma Mix 4 (%50 piept - %50 pulpa)
Shaorma Piept 100%
Shaorma Pulpa 100%
Shaorma Bucuresti (%25 piept - %75 pulpa)
Shaorma Vita Feliata 100%
Shaorma fripta (Ready-meal)

CARTOFI
Pre-prajiţi congelaţi pe diferite dimensiuni

CHIFLE
Chifle congelate pentru shaorma cu diferite forme/dimensiuni

AYRAN
Ayran - bautură specifică turcească (răcoritoare)

SEMI PREPARATE
Aripi pui  secţionate, picante, acoperite în pesmet picant
Sniţel pui semipreparat în crustă de pesmet auriu
Burger Pui - Carne de pui asezonată cu condimente specifice
Fingers Pui Crispy - Muschiuleţ din piept de pui, trase prin fulgi de porumb, cu gust uşor 
picant

Prezentare Sosuri - Provenienta Belgia (Ambalare - Galeata 10 kg)

SOS “MEDITERANEAN”
Sos din maioneza cu usturoi, arpagic şi castraveciori
KETCHUP DE CASA
Conţine 35 % roşii calitate superioară. Se serveşte cu cartofi, pizza, kebab
MAIONEZA DE CASA
Maioneză Belgiană calitate superioară cu 80% ulei de rapiţa şi 8% galbenuş de ou
Se serveşte cu cartofi prajiţi, carne la grătar (barbecue), Döner-Kebab ( Shaorma)
SOS “ANATOLIA”
Maioneză picantă cu pastă de chili
SOS “Çınar Döner”
Este un sos Belgian compus din maioneză,sos de roşii, condimente naturale şi ardei 
uşor picanţi
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Çınar Food Kitchen, deși este o companie nouă, are arie de acoperire în toată ţara. 
Obiectivul principal al companiei noastre constă în aprovizionarea şi distribuţia către 

segmentul HoReCa de aparate şi ustensile necesare echipării profesionale a restaurantelor 
şi Fast-Food-urilor. Colaborăm şi suntem unicii importatori a celor mai renumite companii din 

Germania şi Turcia.
Având experienţă avansată în acest domeniu, oferim consultanţă gratuit tuturor celor interesaţi 

şi suntem dedicaţi în îndeplinirea cerinţelor clienţilor noştri. Oferim suport de la consultanţă 
până la montajul diferitelor echipamente.

Even if it is a new establishment, Çınar Food Kitchen has a coverage of all over the country. 
The main objective of our company is to supply and distribute to the HoReCa segment of 

equipment and necessary utensils for professional equiment of Restaurants and Fast-Foods. 
We are collaborating with the most famous companies from Germany and Turkey and we are 

the only importers of these companies.
Having advanced experience in this field, we provide complimentary consultancy to all 

our customers and we are dedicated to meet the requirements of our clients.
We offer technical support from consultancy to the assembly of different 

equipment.

Printre echipamente detaliem cateva :
Some of the equipments that we can supply:

Doner ROBOT - Aparat total automatizat pentru feliere Shaorma
Doner ROBOT - Totally automatic Doner Kebab slicing machine
Aparat Doner - Gama diversa de aparate pentru pregatire Shaorma
Doner Grill Machine - Various range of Doner Kebab preparing
Friteuza Cartofi Pai
Deep Fryer
Aparat Waffle
Waffle Machine
Cutite Electrice - Gama profesionala de cutite electrice pentru feliere carne Shaorma
Electrical Knives - Professional range of electrical knives- slicers for Doner Kebab
Toaster Profesional - Segment HoReCa
Professional Toaster - HoReCa segment
Pizza Ovens - Diferite dimensiuni - Gama Restaurante
Pizza Ovens - In different sizes
Vitrine frigorifice
Showcase refrigerator
Mese inox
Stainless steel work tables
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www.cinar.ro

807325 Comuna Vânători, Galați, Romania-
Tel: 0040 236 449 442

www.cinardistribution.ro
Tel: 0040 314 378 943


