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Kurulduğu günden bu yana yaratıcılı-
ğından, lezzetinden ve kalitesinden 
taviz vermeden yaşamımızı renklendi-

ren Mabel Çikolata, 70 yıldır olduğu gibi bu 
yıl da hazırladığı “Yeni Yıl” konsepti ile hem 
evlerimizi hem de iş yerlerimizi tatlandırıyor.  

Yılbaşı ile hayatımızdaki sıkıntılardan 
uzaklaşmak, sevdiklerimize tatlı bir yıl dile-
mek ve yaşamak adına tercih edebileceği-
miz ürünlerin hepsi de Mabel Çikolata’da 
mevcut. Hem göz zevkimize hem de da-
mak tadımıza hitap eden Mabel, uzun 
süredir koruduğu bu başarısını; “Sahip ol-
duğu 500’den fazla ürün çeşidinin her bi-
rinin, dikkatle seçilmiş doğal yapıya sahip 
hammaddelerle, deneyimli uzmanların titiz 
ve yaratıcı çalışmalarının birleşimi ile elde 
edilmesi”ne dayandırıyor. 

1947 yılında kurulan ve adeta kültürel 
bir miras olan Mabel Çikolata, Ahmet Tat-
lıcı ile hayatımıza lezzet katmaya devam 
ediyor.  Siyahi Afrikalı kadın logosu, şemsi-
ye şeklindeki çikolatası, gofreti ve birbirin-

den yaratıcı özel tasarımları ile belleklerde 
yer etmiş Mabel Çikolata’da son yıllarda 
görevi devralan Tatlıcı ailesinin üçüncü 
nesilleri; Tuba, Taha ve Talha Tatlıcı üretimi 
titizlikle sürdürüyor. 

Yeni Yıl yaklaşırken ziyaret ettiğimiz 
Mabel’in Nişantaşı’ndaki mağazası, 2017’ye 
özel dekore ettiği şık vitriniyle hem bizi hem 
de yılbaşına tatlı ve lezzetli girmek isteyen 
ziyaretçilerini karşılıyor. Konuşma fırsatı ya-
kaladığımız Tuba Tatlıcı; “Kurulduğumuz 
günden bu yana firmanın tek önceliği lez-
zetini ve ürün gamını aynı kalitede tutmak. 
Benim ve kardeşlerimin önceliği aynı ola-
cak” sözleriyle kalitelerini bozmamaya özen 
gösterdiklerini vurguladı. Tatlıcı, üçüncü 
nesil olarak Mabel’in görünürlüğünü ve bi-
linirliğini artırmaya odaklandıklarını, bunun 
için de bir dizi yaratıcı proje geliştirdiklerini 
de ifade etti. 

Uzun yıllardır mutlu anlarımıza tanıklık 
eden Mabel, 2017’nin mutluluklarımızın ço-
ğaldığı bir yıl olması dileğinde bulunuyor. 
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