Ana Sayfa >

Ekonomi

AVRUPA GENELĐNDE BAYĐLĐKLER VERĐLECEK

Maraş dondurmasını Almanya’da üretiyor

Kahramanmaraşlı girişimci Zekeriya Gözcü, MADO Dondurma, Mardo Eis ve ice mar
markaları ile hakiki Maraş dondurmasının tadını Avrupalılara sevdirmek için kolları sıvadı.
Bu üç marka için başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinde Franchise
vereceklerini söyleyen Gözcü, Gelsenkirchen’deki depoları ve Gladbeck’te kurduğu modern
imalathanesi ile hedefine ulaşmak istiyor.
Almanya’da 20 yıldır yaşayan Kahramanmaraşlı girişimci Zekeriya Gözcü memleketinin ünlü
Maraş dondurmasını artık Avrupa’da üretip, tanıtmak istiyor. MADO Dondurma, Mardo Eis
ve ice mar markaları ile hakiki Maraş dondurmasının tadını Avrupa’daki insanlara sevdirmek
için kolları sıvadı. Bu üç marka için başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinde
Franchise vereceklerini belirtti. Gelsenkirchen’de yaşayan, burada bulunan depolarıyla ve
Gladbeck’de kurduğu modern imalathanesi ile hedeflediği tüketimi karşılamak istiyor.
AVRUPA PATENTĐNĐ ALDI
“Đtalyanlar pizza ve dondurma, Türkler dönerle piyasaya girmişler. Bizim en büyük
avantajımız dondurmanın memleketinden gelmemiz.” şeklinde konuşan Zekeriya Gözcü 1996
senesinin sonunda bir tasarı hazırladığını Mado, Mardo ve icemar markalarının Avrupa
patentini aldığını anlattı.
Uzun süre bazı dondurmaların çeşitlerini Bulgaristan’da yaptırdığını dile getiren Zekeriya
Gözcü, bir sene önce Kahramanmaraş’tan dondurma gelmeyince, Almanya’ya kendi
imalathanesini kurdurduğunu aktardı. “Şu anda bütün Avrupa da bayilik vermeyi
düşünüyoruz. Mado markası altında ‘Mado Shop’ ve ‘Mado Cafe’ olarak Franchise veriyoruz.
Berlin ve Londra’dan talepler geldi. Şuan bunları değerlendiriyoruz.

Buralarda ‘Master Franchise’ istiyorlar. Đlk ve tek bayii şuanda Mannheim’da bulunuyor.”
diyen Gözcü, sadece dondurma satmadıklarını aynı zamanda Mado’da kebap, sıcak yemek ve
kahvaltı servisi olduğunu kaydetti. Ürünlerde jelatin ve renklendirici kullanmadıklarına dikkat
çeken Zekeriya Gözcü bayilik almak isteyenlerin MADO-EUROPA GmbH, www.madoonline.de, internet sitesinden veya 01714845423, 0209/15756311 nolu telefon numaralarından
ulaşabileceklerini belirtti.
MARAŞ VE ROMA
Dünyada dondurması ile ünlü iki şehrin Roma ve Maraş şehirleri olduğunu anlatan Gözcü,
“Maraş dondurmasının tarihi Roma dondurmasından çok daha eskidir. Maraş dondurmasının
tarihi 400 sene önceye dayanıyor.O zamanlar da insanlar yazın dağlardan kar getirirlermiş.
Pekmez ile kar‘ı karıştırıp, serinletici olarak ticaretini yapanlar olmuş. Ve bunun adına
karsambaç koymuşlar. Sonra bunu geliştirip salep dediğimiz orkidenin köküyle karıştırıp daha
esne hale getirmişler. Pekmez yerine de şeker kullanarak şimdiki dondurmayı ortaya
çıkartmışlar. Maraş dondurması sadece Maraş’ın salepinden olur.” şeklinde konuştu.
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