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Discover
the true taste

of Halal

أكتشف لذة
احلالل بمعنى اكللمة

بمأكوالت اتقاد

www.itikat.deİtikat Halal GmbH – Our halal certification has been issued by Halal Quality Control (HQC) 
Germany GmbH and is also in alliance with ECT GmbH (Engineering Consulting Trading), 

HALAL-EUROPE OHG and the European Halal Certification Institute.

100% Halal Products.

منتجات حالل مائة باملائة

ITIKAT Halal GmbH - تم إصدار شهادة احلالل اخلاصة بنا من قبل 
Halal Quality Control (HQC) Germany GmbH وهي أيًضا متحالفة 

 HALAL-EUROPE OHG تجارة االستشارات الهندسية ECT GmbH مع
واملعهد األورويب لشهادة احلالل
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Delicious Halal
flavors in handmade

consistency since 1994!

Experience, traditional & 100% Halal Guarantee

منذ عام 1994
الكنهات صناعةيديوية 

 كنهات حالل لذيذة

Since 1994, ITIKAT Halal GmbH has been providing wholesalers and retailers 
across Europe with a wide range of top quality meat and dough specialties for 
people who love middle eastern cuisine and value halal food.

All of our meat products are under 100% Halal guarantee. (See Halal Certificate) 
and is sold in more than 4,600 Turkish Markets across Europe.

ITIKAT Halal Products are produced according to original recipes, evaluated with 
the best ingredients and offer a taste for every palate.

Enjoy rich middle eastern cuisine and be assured of the taste and quality of our 
products.

الخربة، التقليدية، ض�ن الحالل 100%
 تقدم               الخربة التقليدية، ض�ن الحالل %100 منذ عام 1994 لبائعي الجملة واملفرد
 يف جميع أنحاء أوروبا ملجموعة واسعة من تخصصات اللحوم والعج� عالية الجودة واملذاق
 لألشخاص الذين يحبون ويرغبون ¡أكوالت الرشق األوسط ويقدرون الطعام الحالل. جميع
  منتجات اللحوم لدينا مضمونة بنسبة %100  حالل {انظر شهادة الحالل} ويباع يف أك¦ من

 5000 سوق تر´ يف جميع انحاء أوروبا وفقاً للوصفات األصلية الحالل، وتقييمها بأفضل
املكونات وتقديم               يتم انتاج املنتجات مذاق لكل األذواق
استمتع باملأكوالت الرشقية الغنية وتأكد من مذاق وجودة منتجاتنا

لذيذة
%100  حالل

 100%
100% Halal,

100% Taste100% Halal,

100% Taste
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 نكهات الشواء من الفريزر
إىل الشواية أو املقالة

 بصفتنا عائلة               نقدم جودة عالية ومحتوى عايل من
 الربوت� ومصدر للفيتامينات واملعادن و %100 حالل وموثوق

 من حيث الصحة. كبة اينكول اللذيذة وأضنة كباب، وكباب لحم
 أقشابات، وكبة السلطان أحمد، وكبة إزم� وشاورمة والكبة املحشية

للمستهلك� الكرام الواع� اليوم

Our barbecue flavors from
the freezer to the grill or to the pan!
As the ITIKAT family, we offer quality and high protein 

content, vitamin and mineral source, 100% halal, safe for 
health, delicious Inegol Meatballs, Adana Kebab, Akçaabat 
Meatballs, Sultan Ahmet Meatballs, Izmir Meatballs, Doner, 

and meatballs stuffed to today’s conscious consumers.

Beef Products

منتوجات
حلوم البقر
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كباب اضنة
ADANA KEBAB

كبة السلطان أحمد
Sultan Ahmet Meatballs

كرتونة 1
باكيت 8

Art.-Nr.: 10580

600g

لوحة 1
كرتونة 140

Art.-Nr.: 10503

560g كرتونة 1
باكيت 8

لوحة 1
كرتونة 140



كباب اضنة
ADANA KEBAB

كبة السلطان أحمد
Sultan Ahmet Meatballs

كرتونة 1
باكيت 8

Art.-Nr.: 10580

600g

لوحة 1
كرتونة 140

Art.-Nr.: 10503

560g كرتونة 1
باكيت 8

لوحة 1
كرتونة 140



كبة ايكنول
Inegol meatballs

كباب حلم اقشابات
Akcaabat Meatballs

كرتونة 1
باكيت 8

Art.-Nr.: 10550

10 x 60g لوحة 1
كرتونة 140

Art.-Nr.: 10560

كرتونة 1
600gباكيت 8 لوحة 1

كرتونة 140
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جواب جي جي
Real Balkan specialty
Izmir meatball 

شاورمة كباب
BEEF DONER

Art.-Nr.: 12611

800g كرتونة 1
باكيت 15

لوحة 1
كرتونة 56

Art.-Nr.: 12501

400g كرتونة 1
باكيت 8

لوحة 1
كرتونة 154



جواب جي جي
Real Balkan specialty
Izmir meatball 

شاورمة كباب
BEEF DONER

Art.-Nr.: 12611

800g كرتونة 1
باكيت 15

لوحة 1
كرتونة 56

Art.-Nr.: 12501

400g كرتونة 1
باكيت 8

لوحة 1
كرتونة 154



كبة املحشية
MEATBALL COVERED
WITH BULGUR

شيش اضنة
ADANA KEBAB

Art.-Nr.: 10504

كرتونة 1
باكيت 12

6 x 80g

لوحة 1
كرتونة 140

Art.-Nr.: 10570

10 x 45g كرتونة 1
باكيت 9

لوحة 1
كرتونة 108
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As the ITIKAT family, we offer delicious, 
practical and 100% halal Caucasian pastry, 
water pastry, tray pastry, lahmacun, ravioli, 
which can be easily cooked by taking it out 
of the freezer whenever you want, without 

the hassle of making recipes, to today’s 
conscious consumers.

Bakery Products

معجنات
 بصفتنا عائلة                ، نقدم للمستهلك� الكرام مجموعة

 متنوعة من املعجنات القوقازية اللذيذة والعملية والحالل بنسبة
 %100 ، واملعجنات املائية ، ومعجنات صينية، واللحم بعج�،
 والرافيويل، والتي �كنهم إخراجها بسهولة من الفريزر وطهيها

وقت الحاجة، دون الحاجة إىل صنع الوصفات
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رافيولي الصغير
mini ravioli

PASTRY PASTRY
with cheese

معجنات املاء
املقرمش

Art.-Nr.: 14500

لوحة 1
كرتونة 48

800g

كرتونة 1
باكيت 16

Art.-Nr.: 13100

800g كرتونة 1
باكيت 10

لوحة 1
كرتونة 60
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 حلم بعجين
LAHMACUN

كنافة باجلبن
Cheese Kunafah

Art.-Nr.: 14601

كرتونة 1
140gباكيت 20 لوحة 1

كرتونة 68

3 Adet

Art.-Nr.: 18050

كرتونة 1
باكيت 6

لوحة 1
كرتونة 84

5 Adet

Art.-Nr.: 18050

كرتونة 1
باكيت 8

لوحة 1
كرتونة 48
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www.itikat.de

 بالتفصيل İTIKAT مرحًبا ، نأمل أن كتون قد درست منتجات عائلة
 وأن كتون راضًيا عن منتجاتنا. بينما نقدم أكثر من 100 منتًجا ، من

 اكلبة املحشية إلى املعجنات، وتتواجد يف أكثر من 5.000 سوق يف
 إلى أبعد من ذلك ITIKAT أوروبا ، فإننا نعتقد أننا سنأخذ عائلة

.مع مستثمرينا من خالل توسيع نطاق نوعية وعدد املنتجات

Hello, we hope that you have examined the products
of ITIKAT Family in detail and are satisfied with our products.

While offering more than 100 products, from meatballs to pastries, 
to more than 5.000 markets in Europe, we believe that we will take 
the ITIKAT family further together with our investors by expanding 

the product portfolio.
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