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BBM Dergisi bir yaşında!

Değerli BBM Dergisi okurları,

BBM Dergisi’nin yeni sayısıyla bir kez daha karşınızdayız. 
Bu sayıyı tamamlarken, aynı zamanda BBM Dergisi olarak 
bir yılı da geride bırakmış olduk. Göz açıp kapatıncaya 
kadar geçen bir yıl… Bu süre içerisinde BBM Dergisi hem 
içerik olarak kendini buldu hem de kendine belli bir oku-
yucu kitlesi edinmeyi başardı. Bu bir yıllık sürede, dergi-
nin haber, makale, röportaj, reklam gibi tüm içeriklerinin 
oluşmasına ve bu derginin sizlere ulaşmasına bir şekilde 
destek olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. 2013’ten 
itibaren BBM Dergisi’nin özellikle içerik anlamında daha 
da gelişerek sizlerin karşısına çıkacağını rahatlıkla söyle-
yebiliriz. 

BBM Dergisi olarak 2013 yılının bu ilk sayısında, “Ekmek, 
Makarna ve Bisküvi Üretiminde Kalite ve Kalite Kontrol” 
konusuna değinmeye çalıştık. Aslında makarna, bisküvi 
ve ekmekte ve de diğer birçok unlu mamulde kalite ve 
kalite kontrol kavramı, her yıl daha da önemli bir hale ge-
liyor. Çünkü; dünyanın her yerinde tüm gıdalarda olduğu 
gibi ekmek, bisküvi ve makarna üretiminde de ürünlerin 
taşıması gereken belli başlı yasal standartlar var. Tıpkı son 
zamanlarda Türkiye’de uygulanmaya çalışılan ekmekle 
ilgili yeni standartlar gibi. Bilindiği gibi Türkiye, ekmek 
israfını azaltmak ve ekmeğin sağlık açısından değerini 
arttırmak amacıyla ekmek standardında değişikliğe gitti. 
Ayrıca yoğun rekabetin olduğu bir pazarda, özellikle de 
dünya pazarında, marka ve ürünlerini ön plana çıkarmak 
ve satışlarını arttırmak isteyen her firmanın, hedef pazar 
kitlesine uygun ürünler geliştirebilmesi ve müşterilerine 
aynı ürün kalitesini uzun vadede sunabilmesi gerekiyor.

Bütün bunlar da firmaların ürettiği ürünleri her açıdan 
kontrol etmesini, belirli testlerden geçirmesini ve yeni 
ürünler geliştirecek ar-ge çalışmalarına imza atmasını bir 
zorunluluk haline getiriyor.

Biz de dergi olarak bu sayıda, mümkün olduğunca makarna, 
bisküvi ve ekmek üretiminde kaliteye etki eden faktörleri ve 
bu süreçte yapılması gerekenleri vermeye çalıştık. Beğeniy-
le okuyup faydalanabileceğinizi umarız…

Yeni sayıda buluşmak üzere…

Saygılarımızla…

BBM Magazine is 1 years old!

Dear BBM Magazine readers,

We are, once again, together with a new issue of BBM 
Magazine. With this issue, we are also leaving behind a full 
one year as BBM Magazine. A year that passed in leaps and 
bounds… Within this period, BBM Magazine found both 
itself in terms of content and a certain reader group. We 
want to thank all of our friends, who, one way or another, 
helped creating the content of this magazine including 
news, articles, interviews and advertisements, and distrib-
uting this magazine, in this one year. We can easily say that 
BBM Magazine will continue to be here for you in a much 
more improved way, especially in terms of content, in 2013, 
too. 

As BBM Magazine, we tried to discuss the subject of 
“Quality and Quality Control in Bread, Pasta and Biscuit 
Production” in this first issue of 2013 since quality and 
quality control concepts in pasta, biscuit, bread and all 
other flour products are getting increasingly important 
each year. In all parts of the world, there are certain legal 
standards that the products should fulfill in bread, bis-
cuit and pasta production. Just like the new standards 
that are recently begun to be applied regarding bread 
production in Turkey... As you all know, Turkey changed 
the bread standards in order to minimize the waste 
of bread and maximize the value of bread in terms of 
health. Moreover each company, which wants to feature 
their brands and products in any competitive market, 
especially in the global market, and to increase their 
sales, should be able to develop products in line with 
the needs of the target market group and continue of-
fering the very same product quality in the long term.

And all these make it necessary to extensively control and 
test the produced products and to conduct R&D studies to 
develop new ones.

As BBM Magazine, we tried to discuss the factors that affect 
the quality in pasta, biscuit and bread production and the 
steps that need to be taken in this process as fully as pos-
sible. We hope you will enjoy reading!

Hope to see you in the next issue…

Best regards,

Editör
Editor

derya@bbmdergisi.com
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Belçikalı bisküvi üreticisi Lotus Bakeries, karamelize bisküvi 
markası Speculoos’un üretim kapasitesini arttırmak için sektö-
rün bir diğer ismi Biscuiterie Willems’ı alacağını açıkladı. Biscu-
iterie Willems, Eeklo’da yer alan modern ve son derece tekno-
lojik fabrikasında kaliteli ve karamelize bisküviler (speculoos) 
üreten profesyonel bir kuruluş. 

Biscuiterie Willems, 23 milyon Euro’dan daha fazla bir kâra ve 
yaklaşık yüzde 21 oranında FVAÖK (faiz amortisman ve ver-
gi öncesi kar) oranına sahip. Speculoos, Lotus Bakeries’ın en 
büyük ve en önemli ürün grubu olup, özellikle grubun son 
birkaç yılda Belçika dışındaki büyümesine ön ayak olmuştur. 
Speculoos’un stratejik önemi nedeniyle, ürünün daha faz-
la gelişmesi ve büyümesi için son birkaç yılda büyük satış ve 
pazarlama çalışmaları yapıldı. Geçtiğimiz günlerde, markanın 
Lembeke fabrikasının kapasitesinin genişletilmesi ve üretimi-
nin arttırılması için önemli yatırımlara imza atılmıştı. Şu anda 

The Belgian biscuit producer, Lotus Bakeries, declared that it 
would but Biscuiterie Willems, another name from the sector, 
in order to increase the production capacity of its caramelized 
biscuit brand, Speculoos. Biscuiterie Willems is a professionally 
organized operation, producing quality caramelized biscuits 
(speculoos) in a modern and highly automated factory in Eeklo.

Biscuiterie Willems has a turnover of over € 23 million and 
a recurring EBITDA of around 21%. Speculoos is Lotus Bak-
eries’ largest and most important product group, and has 
driven the group’s growth in recent years, especially out-
side Belgium. Given the strategic importance of speculoos, 
major sales and marketing efforts have been made in re-
cent years to stimulate the product’s further development 
and growth. Recently, significant investments were made in 
extending capacity and increasing production at the Lem-
beke plant. Currently Lotus Bakeries produces speculoos at 

Belçikalı bisküvi üreticisi lotus Bakeries, karamelize bisküvi markası speculoos’un üretim kapa-
sitesini arttırmak için sektörün bir diğer ismi Biscuiterie Willems’ı alacağını açıkladı. lotus Bake-
ries, bu satın almayla birlikte asya, ortadoğu ve amerika’nın önemli pazarlarındaki konumunu 
daha da güçlendirecek.
the Belgian biscuit producer, lotus Bakeries, declared that it would but Biscuiterie Willems, an-
other name from the sector, in order to increase the production capacity of its caramelized bis-
cuit brand, speculoos. With this purchase, lotus Bakeries will further enhance its position in the 
important markets of asia, Middle East and america.
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Lotus Bakeries, tek bir bölgede speculoos üretiyor. Bu şirket 
alımı, Speculoos’un ticari devamlılığını sağlamak için uygun 
bir adım olarak nitelendiriliyor.  Lembeke’nin yanı sıra Grup 
içerisinde, birbirine uzaklıkları yalnızca beş kilometre olan 
başka bir Speculoos tesisi olması büyük bir avantaj niteliğinde. 
Lotus Bakeries için önemli olan farklı kanalları aracılığıyla “Her 
kahvenin bir Lotus’a ihtiyacı vardır” konseptini yaymak.

lotus BaKEriEs’İn stratEJİsİ sPECuloos’u 
Bİr DÜnya ÜrÜnÜ HalİnE GEtİrMEK
Biscuiterie Willems’ın alınması, Lotus Bakeries’in Biscuiterie 
Willems’ın hem Avrupa dahilinde hem de Avrupa dışında 
güçlü bir tabana sahip olduğu catering ve gıda hizmetle-
ri segmentlerinde büyümesini sağlayacak. Lotus Bakeries’in 
stratejisi, Avrupa dışında da Speculoos’u pazarlamak ve uzun 
vadede Speculoos’u bir dünya ürünü haline getirmek. Biscui-
terie Willems’ın alınması, Lotus Bakeries’in hali hazırda başarılı 
olduğu Asya, Ortadoğu ve Amerika’nın önemli pazarlarındaki 
konumunu güçlendirecek.

Şirket alımı, yineleyen işletme nakit akışının yaklaşık 6,5 katı 
olan bir işletme değerine dayanıyor. CEO Jan Boone, bu satın 
alma işleminden son derece memnun olduğunu şöyle ifade 
ediyor: “Bu devralma işlemi, hem catering hem de gıda hizmet-
leri kanallarında satışlarımızı güçlendirmenin yanı sıra stratejik 
açıdan en önemli ürünümüzü yalnızca bir konumda üretme 
riskini de azaltmaktadır. Biscuiterie Willems çalışanlarını grubu-
muz dahilinde görmek için sabırsızlanıyorum.”

a single site. The acquisition fits well into securing business 
continuity for speculoos. It is a great opportunity to own 
another speculoos plant, alongside Lembeke, inside the 
Group, the more so as the two plants lie just five kilometres 
apart. For Lotus Bakeries it is important to further stimulate 
the “Every coffee needs a Lotus” concept through various 
channels. 

lotus BaKEriEs’ stratEGy is to MaKE 
sPECuloos a WorlD ProDuCt
Acquiring Biscuiterie Willems enables Lotus Bakeries to grow 
in the catering and foodservice segments, in which Biscuiterie 
Willems has a strong base, both inside and outside Europe. Lo-
tus Bakeries’ strategy is to market speculoos also outside Eu-
rope and in the long term to build it into a world product. This 
acquisition strengthens Lotus Bakeries’ position in key growth 
markets like Asia, the Middle East and America, where Lotus 
Bakeries is already successful.

The acquisition is based on an enterprise value of approxi-
mately 6.5 times the recurrent operating cash flow. CEO Jan 
Boone is delighted with this acquisition: “As well as strength-
ening our sales in both the catering and foodservice channels, 
this takeover greatly reduces a significant risk, that of produc-
ing our strategically most important product in a single loca-
tion. I look forward to welcoming the Biscuiterie Willems em-
ployees into our Group. “ 
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Intersnack Group ve United Biscuits (UB), Aralık ayında yaptık-
ları ortak açıklamada; Intersnack’in, United Biscuits’in bir biri-
mi olan KP Snacks’i, bildirilmeyen bir tutar karşılığında satın 
almasına yönelik bir sözleşme imzaladıklarını duyurdu.  Inters-
nack ve KP Snacks, rakipsiz pazar uzmanlıklarını KP Snack’in 
markalarını geliştirmek ve yeni pazarlar aramak için birleşti-
recek. Geçiş işleminin 2013’ün ilk çeyreğinde gerçekleşmesi 
bekleniyor. 

Birleşik Krallık’ın iki numaralı atıştırmalık yiyecek üreticisi olan 
KP Snacks; McCoy’s, Hula Hoops, KP Nuts, Space Raiders, Nik 
Naks, Wheat Crunchies, Skips, Phileas Fogg, Discos, Roysters, 
Choc Dips, Brannigans, Frisps, KP Crisps, KP Mini Chips ve Che-
ese Footballs gibi simgesel markaları ile ünlü. Bu markalara ek 
olarak yapılan işlem KP’nin İngiltere’deki üretim tesislerini ve 
merkez ofisini de içeriyor. 

United Biscuits; Mini Cheddars ve Twiglets dahil olmak üze-
re bisküvi fabrikalarında üretilen pişirilmiş paketli atıştırmalık 
markalarını da alacak. 280 milyon Sterlin (346 milyon Euro) 
değerindeki yıllık cirosu ile son beş yılda üst ve alt çizgi ko-
nusunda istikrarlı bir büyüme gösteren KP Snacks’in yaklaşık 
1.500 çalışanı bulunuyor. Uzun bir geçmişe sahip iki şirketi bir 
araya getirecek olan bu birleşme, 1,7 milyar 
Sterlin’den (2,1 milyar Euro) daha fazla bir 
net satış değeri ve 8.000 çalışanla birlikte 
güçlü bir ortaklık yaratacak.

Intersnack’in Yönetim Kurulu Başkanı Maar-
ten Leerdam, birleşme ile ilgili şu açıklama-
larda bulunuyor: “Avrupa genelinde önde 
gelen işletmelere sahip Intersnack ailesine 

Intersnack Group (“Intersnack”) and United Biscuits (“UB” - 
owned by Blackstone and PAI Partners), jointly, in December 
announced that both parties have signed an agreement for 
Intersnack to acquire KP Snacks, UB’s snacks unit, from UB for 
an undisclosed sum. Intersnack and KP Snacks together will 
combine their unrivalled market expertise to further develop 
KP Snacks’ brands and explore new markets. The transaction is 
expected to close during the first quarter of 2013.

KP Snacks is the number two snack manufacturer in the UK 
and famous for its iconic brands, including McCoy’s, Hula 
Hoops, KP Nuts, Space Raiders, Nik Naks, Wheat Crunchies, 
Skips, Phileas Fogg, Discos, Roysters, Choc Dips, Brannigans, 
Frisps, KP Crisps, KP Mini Chips and Cheese Footballs. In ad-
dition to these brands, the transaction includes, among other 
assets, KP’s UK manufacturing facilities and a head office. 
UB will retain ownership of its baked bagged snack brands 
manufactured in its biscuit factories including Mini Cheddars 
and Twiglets. With an annual turnover of £280m (€346m), KP 
Snacks has shown consistent top and bottom line growth over 
the last five years. The company employs approximately 1,500 
people. This combination brings together two companies 
with long-standing history and creates a strong alliance with 

combined net sales of more than £1.7bn 
(€2.1bn) and 8,000 employees.

Maarten Leerdam, Executive Chairman of 
Intersnack, says: “We are very pleased to 
be teaming up with KP Snacks, which rep-
resents a strong and highly complemen-
tary fit with the Intersnack family of leading 
businesses throughout Europe. Intersnack 

avrupalı intersnack Group’un, united Biscuits bünyesindeki KP snacks’i satın alacağı açıklandı. 
intersnack ve KP snacks, rakipsiz pazar uzmanlıklarını, KP snack’in markalarını geliştirmek ve 
yeni pazarlar aramak için birleştirecek. Geçiş işleminin 2013’ün ilk çeyreğinde tamamlanması 
bekleniyor.
the European intersnack Group declared that they would buy KP snacks that is under the um-
brella of united Biscuits. intersnack and KP snacks will fuse their unrivalled market expertise in 
order to develop the KP snack’s brands and open up new markets. the transition is planned to 
be concluded in the first quarter of 2013.

KP SNACKS, AVRUPALI 
INTERSNACK GROUP’UN BİR 
PARÇASI OLMAYA HAZIRLANIYOR

KP SNACKS TO BECOME PART OF 
EUROPEAN INTERSNACK GROUP
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güçlü ve oldukça faydalı bir uyum gösteren KP Snacks ile bir 
ekip olmaktan oldukça mutluyuz. Intersnack, ikonik, yerel 
kahraman markaların gücüne inanmakta ve bu güçleri daha 
fazla büyüme için geliştirmeyi hedeflemektedir. Özel bir şirket 
olarak, şirketimizi uzun dönemli bir bakış açısı ile yönetiyoruz. 
Buna bağlı olarak, KP Snack ve Intersnack’in ortak bilgi birikimi 
bu ikonik markaların gelişimini sağlayacaktır.”

UB Group’un Bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı David Fish ise 
şunları söylüyor: “KP Snacks, Intersnack’in mevcut işlemlerine 
mükemmel bir uyum sağlamaktadır. Bu heyecan verici anlaş-
ma, KP markasının, rekabetçi pazar ortamında gereken ölçeği 
ve desteği sağlayan European Snacks işletmesinin bir parçası 
olmasına devam etmesini sağlamaktadır. Ayrıca, UB’nin pişi-
rilmiş bisküvi ve atıştırmalık ürün yelpazesini geliştirme konu-
sundaki odağını devam ettirmesine olanak tanımaktadır.

aVruPa’nin En BÜyÜK VE yEnİlİKÇİ PaZari
İngiltere pazarı, Avrupa’daki en büyük ve yenilikçi atıştırmalık 
gıda pazarı olarak nitelendirilmektedir. Bu pazarda daha fazla 
ilerleme, halen Intersnack’in temel önceliği. Leerdan, “İngiliz 
mirasının bir parçasını almanın öneminin farkındayız ve geçiş 
işleminin Intersnack’in İngiltere’deki stratejik konumunu de-
ğiştirme hedefini hızlandıracağına inanıyoruz. Bu fırsatı geliş-
tirmek için KP Snacks’in mevcut yönetim ekibi ve çalışanlarıyla 
çalışmak için sabırsızlanıyoruz” açıklamalarında bulundu.
Intersnack, atıştırmalık sektöründe 44 yıllık başarılı bir geçmişe 

olup, son birkaç yılda bir-
çok şirketi bünyesine kat-
mıştır.  Yaklaşık 80 milyon 
Sterlin (100 milyon Euro) 
değerinde ciroya sahip 
olan Intersnack UK, Pom-
Bear, Penn State ve Percy 
Dalton’s gibi markalarla yal-
nızca atıştırmalık sektörü-
ne odaklanması nedeniyle 
KP Snacks ile mükemmel 
bir uyum gösteriyor. 

is a strong believer in the 
power of iconic, local hero 
brands, and we aim to 
leverage these strengths 
for further expansion. As 
a privately owned com-
pany, we operate our 
business with a long-term 
view. As such, the joint 
know-how of KP Snacks 
and Intersnack will drive 
the development of these iconic brands.”

David Fish, UB Group Non Executive Chairman, says: “KP Snacks 
is an excellent fit into Intersnack’s existing operations. This ex-
citing deal ensures that the KP brands continue as part of a ma-
jor European Snacks business, which gives them the scale and 
support needed in a competitive market place. It also allows 
UB to concentrate its attention solely on continuing to develop 
and grow its baked biscuit and snack product range.”

tHE BiGGEst anD Most innoVatiVE MarKEt 
in EuroPE
The UK market is the largest and most innovative snack 
market in Europe. Further expansion in this market re-
mains a key priority for Intersnack. “We appreciate the 
significance of acquiring a part of British heritage and the 
proposed transaction reflects our goal to accelerate the 
transformation of Intersnack’s strategic position in the UK. 
We look forward to working with the existing KP Snacks 
management team and employees to leverage this oppor-
tunity,” said Leerdam.

Intersnack looks back at 44 years of successful history in 
the savoury snack business and has successfully acquired 
several companies in recent years.  Intersnack UK, with a 
turnover of approx £80m (€100m), offers a complementary 
fit with KP Snacks as the business is solely focused on sa-
voury snacks, with brands such as Pom-Bear, Penn State 
and Percy Dalton’s. 
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Üretim ve satış kapasitesi açısından türkiye’nin en büyük makarna üreticisi olan oBa Makarna, 
“anadolu Kaplanları – anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” ödül töreninde, ‘İhracatını En Fazla artı-
ran 5 Şirket’ kategorisinde birincilik, ‘Cirosunu En Fazla artıran 5 Şirket’ kategorisinde ise ikincilik 
ödülünün sahibi oldu.
oBa Makarna, the biggest pasta manufacturer of turkey in terms of manufacturing and sales ca-
pacity, won the first prize in “First 5 Companies to increase their Export rate Most” category and 
second prize in the “First 5 Companies to increase their turnover Most” in “anatolian tigers - the 
Biggest 500 Companies of anatolia” award ceremony.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Ekonomist Dergisi işbirliğiyle 
bu yıl 9. kez düzenlenen ‘’Anadolu Kaplanları-Anadolu’nun 
En Büyük 500 Şirketi’’ araştırmasının ödül töreninde, makar-
na sektörünün önde gelen markası OBA, iki ödül birden aldı.   
Üretim ve satış kapasitesi açısından Türkiye’nin en büyük ma-
karna üreticisi olan OBA Makarna, törende, ‘İhracatını En Fazla 
Artıran 5 Şirket’ kategorisinde birincilik, ‘Cirosunu En Fazla Ar-
tıran 5 Şirket’ kategorisinde ise ikincilik ödülünün sahibi oldu. 
Törende yaptığı konuşmada Türkiye’de son 10 yılda yaşanan 
gelişmelere değinen OBA Makarna Yönetim Kurulu Başkanı 
Musa Özgüçlü, başarıyla uygulanan ekonomi politikalarının, 
istikrarın ve aktif dış politikaların, Türkiye’deki yatırımın ve ih-
racatın önünü açtığını vurguladı.

tÜrKİyE’nİn BİrİnCİ DÜnyanin İKİnCİ 
MaKarna ÜrEtİCİsİ
OBA Makarna’nın büyüme süreci hakkında da bilgiler veren 
Özgüçlü, OBA Makarna’nın 110 bin metrekare alana kurulan 
yeni tesisleriyle Türkiye’nin üretim ve satış kapasitesi açısından 
en büyük ve en genç makarna fabrikası olduğunu ve ülkenin 
toplam makarna ihtiyacının yüzde 20’sini karşıladığını söyledi. 
Özgüçlü, OBA Makarna’nın üretim ve satış kapasitesi olarak 
Türkiye’nin birinci, dünyanın ikinci makarna üreticisi olduğu-
nu yani ihraç edilen her 5 paket makarnadan 1 paketin OBA 
olduğunu da sözlerine ekledi.

OBA Makarna’nın sadece makarna değil irmik ihracatında da 
önemli bir paya sahip olduğunu söyleyen Özgüçlü, Türkiye’nin 
irmik ihracatının yüzde 50’sinin, yani her 2 kilogram irmiğin 1 

In the award ceremony of “Anatolian Tigers - The Biggest 500 
Companies of Anatolia” research arranged for the 9th time 
this year with the cooperation of Türk Ekonomi Bankası (TEB) 
and Economist Magazine, OBA, the leading brand of pasta 
industry, won two prizes.   OBA Makarna, the biggest pasta 
manufacturer of Turkey in terms of manufacturing and sales 
capacity, won the first prize in “First 5 Companies to Increase 
Their Export Rate Most” category and second prize in the “First 
5 Companies to Increase Their Turnover Most” in the ceremo-
ny. Musa Özgüçlü, the Board Chairman of OBA Makarna, men-
tioning about the developments in Turkey in the last 10 years 
in this speech at the ceremony, emphasized that economy 
politics implemented successfully, consistency and active for-
eign policies pave the way of investment and export in Turkey.

tHE First Pasta ManuFaCturEr oF turKEy anD 
tHE sEConD in tHE WorlD
Özgüçlü, providing information about the development 
process of OBA Makarna, said that OBA Makarna is the big-
gest and youngest pasta plant factory of Turkey in terms of 
manufacturing and sales with its new plant built on a 110-
sqm land and it meets 20% of the total pasta need of the 
country.  Özgüçlü added that OBA Makarna is the first pasta 
manufacturer of Turkey and second in the world with its man-
ufacturing and sales capacity, which means every 1 package 
of 5 packages exported belongs to OBA. Özgüçlü, stating that 
OBA Makarna has an important share in semolina export, as 
well as pasta, said that 50% of the total semolina need of Tur-
key, in other words 1 kilo of every 2 kg, is met by OBA. Oba 

t Wo aWarDs to 
oBa MaKarna

OBA MAKARNA’YA 
İKİ ÖDÜL BİRDEN
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kilogramının OBA tarafından karşılandığını belirtti. “İhracatını 
En Çok Artıran 5 Şirket” kategorisinde Oba Makarna’yı sırasıyla 
Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi (Samsun), Elita Gıda (Adana), 
Ritaş Kimya ve Tekstil Sanayi (Gaziantep), Yolbulan Metal Sana-
yi (Hayat) takip etti. “Cirosunu En Çok Artıran 5 Şirket” kategori-
sinde ise Elita Gıda (Adana) birinci şirket olurken ikinciliği alan 
Oba Makarna’yı Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri (Gaziantep), 
Nadir Tekstil (Gaziantep) ile Sayınlar Gıda Maddeleri (Gazian-
tep) takip etti.

Makarna was followed by Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi 
(Samsun), Elita Gıda (Adana), Ritaş Kimya ve Tekstil Sanayi 
(Gaziantep), Yolbulan Metal Sanayi (Hayat) respectively in the 
“First 5 Companies to Increase Their Export Most” category. 
While Elit Gıda (Adana) was ranked as the first company in 
“The First 5 Companies to Increase Their Turnover Most”, Oba 
Makarna was ranked as the second and followed by Lidersan 
Sağlık ve Gıda Ürünleri (Gaziantep), Nadir Tekstil (Gaziantep) 
and Sayınlar Gıda Maddeleri (Gaziantep).

Japonya’da yayın yapan Asahi Televizyonu yapımcılarından 
Yoshihiko Kano ve beraberindeki ekip, ‘Dünyanın Yollarında-
yız’ programı kapsamında geldikleri Trabzon’da, Vakfıkebir 
ekmeği ile ilgili belgesel çekti. Ekip, Vakfıkebir ilçesindeki 
Mevlana Taş Fırın’ında ekmek hamurunun hazırlanmasın-
dan taş fırında pişirilmesi ve tezgâhlara yerleştirilmesine 
kadar geçen süreci görüntüledi ve ekmek ustalarıyla röpor-
taj yaptı. Söz konusu belgeseli Vakfıkebir taş fırın ekmeğini 
Japonya’da tanıtmak amacıyla çektiklerini söyleyen Kano, 
bu belgeselin 2013 yılının 4. ve 5. aylarında haftada 5 gün 
Asahi Televizyonu’nda yayınlanacağını belirtti.

PİrİnÇ ÜlKEsİnDE DaHa FaZla BuĞDay EKMEĞİ
Vakfıkebir taş fırın ekmeğinin çok lezzetli olduğunu ifade eden 
Kano, “Bu lezzet ne Japonya’da ne dünyanın başka bir yerinde-
ki ekmekte var. Böyle bir lezzeti ilk defa tadıyorum. Böyle bir 
ekmek Japonya’da yok. Aslında Japonya’da da son zamanlarda 
lezzetli ekmekler yapılıyor ama gerçekten Vakfıkebir ekmeği 
bambaşka. Pirinç ülkesi olmasına rağmen Japonya’da da bun-
dan sonra daha fazla buğday ekmeği yenecek. Eğer Japonya 
ekmek konusunda bir tercih yapacaksa bu Vakfıkebir taş fırın 
ekmeği olmalı.” şeklinde konuştu

Yoshihiko Kano, one of the producers of Asahi TV broadcast-
ing in Japan, and his team shot a documentary film about 
Vakfıkebir bread in Trabzon to where they came within the 
scope of “On the Roads of the World” program. The team shot 
the process of Mevlana Taş Fırın in Vakfıkebir province from 
the preparation of dough to baking in the stone ovens and 
placing on the shelves and made an interview with the bread 
masters. Kano, stating they shot the documentary film to in-
troduce the Vakfıkebir stone oven bread in Japan, said that 
this documentary will be broadcasted on TV Asahi for 5 days a 
week on the 4th and 5th months of 2013.

MorE WHEat BrEaD in tHE Country oF riCE
“This taste can’t be found in Japan or anywhere else in the 
world” said Kano emphasizing the taste of Vakfıkebir stone 
oven bread. “This is the first time I tasted such bread. This kind 
of bread is not available in Japan. In fact, tasty bread types 
have been produced in Japan in recent years but Vakfıkebir 
bread is unique. Although Japan is a country of rice, more 
wheat bread will be consumed from now on. If Japan is to 
make a choice in bread, this should be Vakfıkebir stone oven 
bread” said Kano.

VAKFIKEBİR EKMEĞİNİN ÜNÜ 
JAPONYA’YA KADAR UZANDI

THE FAME OF VAKFIKEBIR BREAD HAS 
REACHED TO JAPAN
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Dünyanın en çok satan glikozlu bisküvi markası Parle-G’nin ya-
pımcısı Parle’nin Genel Müdürü Praveen Kulkarni, Hindistan’da 
bisküvi satışlarının satışların yavaşladığını belirtti ve şunları 
ekledi: “Son birkaç çeyrekte, bisküvi endüstrisindeki büyüme 
yüzde 12’lerde seyrediyordu. Şimdi ise, tek haneli rakamlara 
düştü. Endüstri yüzde 8 aralığında büyüyor.”

Praveen Kulkarni, the President of Parle-G, the producer of the 
global best seller glucose biscuits, stated that biscuit sales in 
India slowed down and added these: “The last couple of quar-
ters, growth in the biscuit industry was hovering around 12%. 
Now, it has fallen to single digits. The industry is growing in 
the range of 8%.”

Dünyanın en çok satan “glikozlu bisküvileri”nin sahibi Parle’nin Genel Müdürü Praveen Kulkarni, 
Hindistan’da bisküvi satışlarının yavaşladığını ve bisküvi endüstrisindeki büyümenin tek haneli 
rakamlara kadar düştüğünü belirtti.
Praveen Kulkarni, the President of Parle the owner of the global best seller “glucose biscuits,” 
stated that biscuit sales in india slowed down and the growth of the biscuit industry dropped to 
single digits.

HİNDİSTAN’DA 
GLİKOZLU BİSKÜVİ SATIŞLARINDA 
DÜŞÜŞ

GLUCOSE BISCUIT SALES DROPPED 
IN INDIA
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Kitlesel tüketim segmentinin ana dayanak noktası olan glikoz-
lu bisküviler, düşüşün başını çekiyor. Analistler ve ticaret uz-
manlarına göre; glikozlu bisküvilerin satışı son bir yılda yarıya 
düştü. Uzmanlar, son birkaç çeyrekte yalnızca Parle’nin değil, 
endüstrinin daha geniş bir alanının darbe aldığını belirtiyor. 
Aslında, en güncel Nielsek raporuna göre; glikozlu bisküviler 
segmenti Nisan-Eylül döneminde yaklaşık yüzde 24 oranında 
düşüşe geçti. Endüstri uzmanları, aralık döneminde yüzde 25 
oranında ek bir düşüş yaşandığını kaydediyor.

Technopak Advisors’tan Arvind Signhal, bisküvi endüstrisin-
deki sıkıntıları yüksek enflasyon değerlerine ve zayıf tüketici 
duyarlılığına bağlıyor. Singhal, “Glikozlu bisküviler, orta gelirli 
veya atıştırmalık bir şeyler arayan, değer bilincine sahip tüketi-
ciler tarafından tüketilmektedir. 

Glikozlu bisküviler şekerin yerini dolduran ürünler olarak gö-
rülmekte ve genellikle atıştırmalık veya enerji takviyesi olarak 
tüketilmektedir. Bu nedenle, bu segment artan fiyatlardan ve 
ekonomideki yavaşlamadan kötü bir şekilde etkilenmiştir.” 
şeklinde açıklıyor.

Edelweiss Securities’ten Abnees Roy; Parle, Britannia ve ITC 
gibi bisküvi devlerinin “halen sağlıklı bir şekilde çift haneli 
büyüme gösteren” ve kar payı yüksek segmentlere odaklan-
mak için satışlarını yeniden gözden geçirdiğini belirtiyor. 
Bunun sebeplerinden biri düşük taban. Bir diğer nedeni ise 
giderek daha fazla tüketicinin kar payı yüksek segmente 
taşınmasıdır.” Bu günlerde, kremalı bisküvi fiyatının glikoz-
lu bisküvilere kıyasla çok fazla yüksek olmaması, tüketici 
tercihlerinin değişmesine neden oluyor. Bir analist; “Fiyat-
lardaki farklılık üç ila beş Rupi kadar az. Bu nedenle, birçok 
tüketici kendisini şımartmak istiyor ve glikozlu bisküviler 
yerine kremli bisküvilere yöneliyor.”

Artan girdi maliyetleri de bu duruma yardımcı olmuyor. Buğ-
day ve şeker gibi temel malzemelerin fiyatları Nisan-Kasım 
2012 döneminde sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 19 oranında arttı. 
Bu durum, doğrudan veya dolaylı olarak bisküvi fiyatlarında 
yüzde 15-20 oranlarında artışa neden oldu. Parle’den Kulkarni, 
bisküvi üreticilerinin düşen taleple mücadele edebilmek için 
ticari indirimlere başvurduğunu belirtiyor. Birçok distribütör 
bu trendi onaylıyor.

Glucose biscuits, the mainstay of the mass consumption seg-
ment, are leading the fall. If analysts and trade experts are to 
be believed, sales of glucose biscuits have halved in the last 
one year. Not just Parle, the broader industry has been reeling 
in the past couple of quarters, say experts. In fact, the latest 
Nielsen report says share of the glucose segment had de-
clined by about 24% in the April-September period. Industry 
experts say there had been an additional 25% decline in the 
December quarter.

Arvind Singhal of Technopak Advisors attributes the biscuit in-
dustry woes to high inflation andweaker consumer sentiment.
“Glucose biscuits are generally consumed by the middle in-
come or the value-conscious consumers who are looking for 
a quick snack.

Glucose biscuits are treated as sugar substitute and generally 
taken as a snack replacement or energy boost. It is this value 
end of the segment that has been badly hurt by the rising 
prices and the slowdown in economy,” says Singhal.

Last year, bad monsoon had led to a slowdown in the rural 
economy, slowing down biscuit sales further. Abneesh Roy of 
Edelweiss Securities says that biscuit majors such as Parle, Bri-
tannia and ITC have been rejigging their sales to focus on the 
premium segment which “is still showing a healthy double-
digit growth. One reason for that is the low base. Another rea-
son is, more and more consumers are moving to the premium 
segment”.

Consumers’ preferences are changing because cream bis-
cuits are not that much more expensive than glucose biscuits 
these days. An analyst says, “The difference in prices is as less 
as three or five rupees. So, most consumers are inclined to in-
dulge and go for cream cookies rather than glucose biscuits.”

Rising input costs are not a help either. Prices of key ingredi-
ents like wheat and sugar increased by 18% and 19%, respec-
tively, in April-November 2012. This led to a 15-20% rise in bis-
cuit prices last year either directly or thorough lighter packs 
at prevailing prices. In order to fight falling demand, biscuit-
makers are resorting to trade discounts, says Kulkarni of Parle. 
Several distributors confirm the trend.
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Devrim sonrası ekonomiye odaklanan Mısır’a Türkiye’den 
mucit KOBİ transferi başladı. Gıdadan sağlığa, plastikten teks-
tile kadar çok sayıda alanda ülkeye teknoloji transfer eden 
KOBİ’ler, bir yılda 25 yeni fabrika kurdu. Bu KOBİ’lerden biri 
olan Hemes Makina, ülkenin Hurghada şehrinde 2 bin ton ka-
pasiteli makarna üretim tesisi kurdu.  

TÜBİTAK desteğiyle Türkiye’nin ilk dikey spagetti makinasını 
geliştiren Hemes Makina, Türkiye’nin sayılı makarna teknoloji-
leri geliştiren firmaları arasında yer alıyor. Bugüne kadar birçok 

Turkey started to transfer inventor SME to Egypt which has fo-
cused on post-revolution economics. SMEs, transferring tech-
nology to the country in many fields ranging from good to 
health and from plastics to textile, established 25 new plants 
in one year. Hemes Makina, one of these SMEs, established a 
pasta plant with a capacity of 2,000 tons in Hurghada.  

Hemes Makina, developing the first vertical spaghetti of 
Turkey with the support of TÜBİTAK (The Scientific and Tech-
nological Research Council of Turkey), is ranked among the 

türkiye’nin makarna teknolojileri üreticilerinden Hemes Makina, Mısır’ın Hurghada şehrinde 2 
bin ton kapasiteli makarna üretim tesisi kurdu.
Hemes Makina, the manufacturer of pasta technologies in turkey, established a pasta manufac-
turing plant with a capacity of 2,000 tones in Hurghada, Egypt.

HEMEs, Misir’a 
2 BİN TON KAPASİTELİ 
MAKARNA TESİSİ KurDu
HEMES ESTABLISHED A PASTA 
PLANT WITH A CAPACITY OF 2,000 
TONES IN EGYPT
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ülkede çeşitli çalışmalara imza atan firmanın önümüzdeki 
yıllarda yurtdışı atağını artırması bekleniyor. Devrim son-
rası Mısır’a yönelen şirketler, birçok alanda teknoloji trans-
fer edip yeni yatırımlarda bulundu. Eski Cumhurbaşkanı 
Hüsnü Mübarek döneminde girişimciliğin büyük oranda 
yasaklandığı ülkede neredeyse hiç KOBİ niteliğinde yerli 
yatırım bulunmuyor. Ülkede fırınları, marketleri bile ordu 
yönetiyor. 

Bu tabloyu değiştirmek isteyen yeni yönetim, Türk KOBİ’lerine 
kapıyı açtı. Hedefte yüksek teknolojiye sahip firmaların Mısır’a 
birikimlerini aktarması var. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı 
ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Mısır Hükümeti ara-
sında ortak çalışma başlatıldı. 9 ayda 80’e yakın firma Mısır’da 
üretim ve ticaret anlaşmaları yaptı ve 25 yeni fabrika kurdu. 
Gaziantep merkezli Hemes Makina’nın kurduğu makarna tesisi 
de bunlardan biri.

ÖDÜllÜ BuluŞlara İMZa atti
Hemes Makina, 27 yıllık makarna imalatı ustası olan Müftah 
Uçak tarafından 2007’de Gaziantep’te kuruldu. Firma yerli 
üreticisi olmayan küçük kesme makarna makinesinin üreti-
mine odaklandı. TÜBİTAK’tan da destek alan Hemes üretime 
geçmeyi başardı ve 2010’da Gaziantep Sanayi Odası tara-
fında Ar-Ge ödülüne layık görüldü. 2011’de ise firma yine 
Türkiye’de bir ilk olan dikey spagetti makinesini geliştirdi. 
Bu proje de inovasyon ödülü aldı. 

Misir’Dan sİBİrya’ya
Hemes Makina, kısa sürede 8 adet kısa kesme makarna ma-
kinesi ihracatı gerçekleştirerek kendi alanında rekor kırdı. 
Satılan ülkeler arasında Kazakistan, Kırgızistan, Sibirya ve 
Kuzey Irak var.

limited pasta technology developing companies of Turkey. 
The companies, which started to head towards Egypt in the 
post-revolution period, have made new investments by trans-
ferring technologies in various fields. There is almost no local 
SME investment in the country where entrepreneurship was 
substantially forbidden during the ruling of former president 
Hosni Mubarak. The bakeries and markers are even man-
aged by the army in the country. 

The new management, wishing to change this situation, 
opened the country’s doors to Turkish SMEs. The aim is to 
transfer the know-how of high-technology companies to 
Egypt. In this scope, a cooperated study has been started 
with the Ministry of Economics, the Ministry of Science, 
Industry and Technology and the Egypt Government. In 9 
months, nearly 80 companies signed manufacturing and 
trade agreements in Egypt and established 25 new plants. 

Put its siGnaturE unDEr aWarDED inVEntions
Hemes Makina was founded by Müftah Uçak, a pasta manufac-
turing master of 27 years, in Gaziantep in 2007. The company 
focused on the manufacturing of small vermicelli machinery 
which had no local manufacturer.  Hemes started its manu-
facturing activities with the support of TÜBİTAK and won the 
Research and Development award of Gaziantep Chamber of 
Commerce in 2010. In 2011, the company developed the first 
vertical spaghetti in Turkey. This project was also granted an 
innovation award. 

FroM EGyPt to siBEria
Hemes Makina exported 8 small vermicelli machinery in a 
short time broke a record in its field. The exported include Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan, Siberia and North Iraq.

UNO ATIŞTIRMALIK ÜRÜN GRUBUNU 
GENİŞLETİYOR

U N O  E X T E N D S  I T S  P R O D U C T  R A N G E  O F  S N A C K S

Atıştırmalık ürün grubunda daha önce kruvasan ile tüketicile-
rin karşısına çıkan UNO, bu ürün grubuna bir yenisini ekledi. 
UNO’nun yepyeni tatlı atıştırmalık ürünü “UNO Biscotti”, bol 
bademli içeriği ve kıtır kıtır yapısıyla tüketicileri cezbetmeyi 
hedefliyor. 150 gramlık paketlerde satışa sunulan UNO Bis-
cotti; UNO’nun el değmeden üretim yapan, dünya standart-
larındaki tesislerinde gevrek ve kıtır yapısına kavuşturuluyor.

UNO which offered croissant in snack group to its customers 
added a new brand to this group. “UNO Biscotti”, the brand 
new sweet snack of UNO, aims to captivate the consumers 
with its intense almond content and crispy structure. UNO 
Biscotti presented in 150 g packages with a crispy structure 
is produced at the UNO plant at world standards, producing 
untouched products.

atıştırmalık ürün grubundaki çalışmalarına devam eden uno, bu gruptaki ürünlerine “uno Bis-
cotti” markasıyla bir yenisini ekledi. 
uno, continuing its activities in snack group, added a new product with “uno Biscotti” brand to 
this group. 



22

simone storci: “Müşterilerimize etik ve sürdürülebilirlik adına enerji tasarrufu sunuyoruz. 180 Belt-
mix sistemi, 44.000 varil yağ tasarrufu ile 73.000.000 kW/s tasarruf sağlamaktadır. Bu, 350.000 nü-
fusa sahip bir kasabanın yıllık enerji miktarına denk gelmektedir.”
simone storci: “offering our clients energy savings in the name of ethics and sustainability. 180 
Beltmix systems, 73,000,000 kW/h saved, the equivalent of 44,000 barrels of oil saved - which is 
like giving away a year’s worth of free energy for a whole town with 350,000 inhabitants.”

Storci, uzun bir süredir, makinelerinin enerji tasarrufu ve 
sürdürülebilirliğine özel önem vererek herkes için teknoloji 
konseptine odaklanmış durumda. Konuyla ilgili bir açık-
lama yapan Genel Müdür Simone Storci, bu konsepti şu 
şekilde açıklıyor: “Müşterilerimize çevreye saygılı ve enerji 

For a long time now Storci has been focusing on technology 
for all, paying particular attention to energy savings and the 
sustainability of its machinery. Simone Storci, Managing Di-
rector, highlights this aspect: “We are keen to offer our clients 
pioneering products and technologies which respect the 
environment and ensure energy savings:  to improve other 
solutions so that we are always sure to meet our customers’ 
requirements in full.

All pasta manufacturers have different types of dough prepa-
ration units, but only Storci has for some time now been in-
stalling the Beltmix: this is the most interesting innovation of 
the last few years in terms of dough preparation technology. 
The Beltmix replaces the traditional shaft and blade mixing 
tank thanks to its pairing with the Premix® pre-mixing unit 
and a patented slow-moving accumulation conveyor for the 
dough rest period. This mixing system marks a significant 
technological step forward for dried, fresh, egg and special 
ingredient (spinach, tomato, etc.) pasta.

“This technology improves the result making it possible to 
obtain better quality pasta with a better colour and offers pro-

an aMBitious systEM on saVinG 
EnErGy FroM storCi:BEltMiX

STORCI’DEN 
ENERJİ TASARRUFUNDA 
İDDİALI BİR SİSTEM: BELTMİX
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tasarrufu sağlayan öncü ürünler ve teknolojiler sunmak isti-
yoruz. Geliştirdiğimiz başka çözümler sayesinde her zaman 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağımız-
dan eminiz.”

Tüm makarna üreticileri farklı türde hamur hazırlama birimle-
rine sahip; ancak yalnızca Storci, bir süredir Beltmix’i uygulu-
yor. Bunun, hamur hazırlama teknolojisi açısından son yılların 
en ilgi çekici yeniliği olduğu düşünülüyor. Beltmix, ön karış-
tırma ünitesi olan Premix® ve hamur dinlendirme periyoduna 
yönelik yavaş hareket eden birikme konveyörü sayesinde ge-
leneksel şaft ve bıçaklı karıştırma tanklarının yerine geçiyor. 
Bu karıştırma sistemi, kuru, taze, yumurtalı ve özel malzemeler 
içeren (ıspanak, domates, vs.) makarna yapımı için önemli bir 
teknolojik adım.

“Bu teknoloji, daha iyi bir renge sahip daha kaliteli makar-
na yapımını mümkün kılarak sonucu iyileştirmekte ve daha 
etkili ürün değişimi, temizlik ve hijyenik üretim yönetimi 
sağlamaktadır. 

Tüm bunlar, geleneksel karıştırma tanklarına kıyasla 10 ile 
30 kat daha az tüketim ile önemli bir enerji tasarrufu imkânı 
sunmaktadır.” diyen Genel Müdür Simone Storci, şunları 
ekliyor: “180 Beltmix sistemi, 44.000 varil yağ tasarrufu ile 
73.000.000 kW/s tasarruf sağlamaktadır. Bu, 350.000 nüfu-
sa sahip bir kasabanın yıllık enerji miktarına denk gelmek-
tedir. 3000 kg/s değerindeki tasarruf, yıllık yaklaşık 21.000 
Euro’ya karşılık gelmektedir.”

Hamur, herhangi bir türde mekanik işleme tabi tutulama-
dığı için Beltmix; hammaddenin orijinal özelliklerinin ko-
runmasını sağlamakta ve oksidasyonun bulunmadığı or-
tamlarda daha parlak ve daha yoğun bir nihai ürün rengi 
optimizasyonu sunmaktadır. 

Simon Storci, “Normal hamurdan, renkli hamura geçiş? Bu, 
saatlerinizi alan bir işlem olmayacak!” diyor. Çünkü Beltmix ile 
makarna türü değişimleri, bir hamur türünün diğerine karışma 
riski olmadan hızlıca gerçekleştirilebiliyor (yaklaşık 5 dakika). 
Beltmix, temizlik sürelerini de önemli ölçüde azaltıyor; bu iş-
lem, aynı hacme ve üretim kapasitesine sahip geleneksel tank-
lara kıyasla 10 kat daha hızlı bir şekilde yapılabiliyor.

Bir diğer avantaj; Storci teknolojisinin, dolgulu makarnalar için 
hatlarda makarna kırıntılarını granüle çeviren otomatik kırın-
tı azaltma teknolojisine sahip olması. Böylece bunlar Beltmix 
sistemi tarafından üretilen hamura ilave edilebiliyor ve daha 
elastik bir makarna katmanı elde edilebiliyor. 

Genel Müdür Storci, cümlelerini şöyle tamamlıyor: “Ön plan-
daki kalite ve yenilik anlayışıyla, temizlemesi ve çalıştırması 
kolay, aynı zamanda mükemmel sonuçlar yaratarak enerji 
tüketimi açısından ekonomik teknolojiler ve makineler ya-
ratmak ve de müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak gibi 
iddialı bir hedefimiz var.”

duction management with more efficient product changeo-
ver, cleanliness and hygiene.  All this with energy savings 
ranging from ten to thirty times less consumption compared 
to traditional mixing tanks.” says Simone Storci, Managing Di-
rector and adds: “180 Beltmix systems, 73,000,000 kW/h saved, 
the equivalent of 44,000 barrels of oil saved - which is like giv-
ing away a year’s worth of free energy for a whole town with 
350,000 inhabitants. The mean savings for a 3000 kg/h line is 
approximately € 21,000 a year.”

Since the dough is not subjected to any kind of mechanical 
action, the Beltmix guarantees that the original properties 
of the raw materials are kept intact and optimizes the color 
of the finished product which, in the absence of oxidation, 
remains brighter and more intense. 

“Swapping from normal dough to coloured dough? This no 
longer takes hours!” says Simon Storci. Because with Beltmix 
pasta type changeovers can be performed quickly (approxi-
mately 5 minutes) without there being any risk of one dough 
type contaminating the other. Beltmix has significantly re-
duced cleaning times; this operation can be performed ten 
times quicker than with traditional tanks of the same volume 
and production capacity.

One further advantage: on lines for filled pasta, Storci tech-
nology includes an automatic scraps recovery system which 
reduces pasta scraps to granules so that they can be reincor-
porated into the dough produced by the Beltmix system, cre-
ating a more elastic sheet of pasta. 

Simon Storci completed his sentences as following: “With 
quality and innovation at the fore, we pursue the ambitious 
aim of creating technologies and machineries which are easy 
to clean, run and economical in terms of energy consump-
tion while at the same time delivering an exceptional result: 
increasing the competitiveness of our customers.”



24

İsviçre merkezli Bühler Group, yeni Ecothermatik™ kurutucu 
neslini geliştirerek, endüstriyel ölçekte kuru makarna üretim 
hatları alanında lider kuruluş sağlayıcı olma iddiasının altını 
çizdi. 2010 yılının sonundan bu yana sahada uygulanan tek-
noloji, bu süreçte tam pazara sunulacak olgunluğa ulaştı. 

Bühler Group, headquartered in Uzwil, Switzerland, has un-
derscored its claim to being the leading provider of lines for 
industrial-scale production of dry pasta by developing the 
new Ecothermatik™ dryer generation. The technology has 
been applied in the field since the end of 2010 and during 

Makarna kurutma teknolojilerinde bir yeniliğe imza atan Bühler Group, yeni Ecothermatik™ ku-
rutucu neslini geliştirerek, endüstriyel ölçekte kuru makarna üretim hatları alanındaki liderlik 
iddiasını tekrarladı.
Bühler Group that broke new ground in drying technologies underscored its leadership claim in 
the industrial scale dry pasta production lines sector with the development of the new Ecother-
matik dryer generation.

BÜHLER’DEN 
EFEKTİF BİR MAKARNA KURUTMA 
TEKNOLOJİ

A N  E F F E C T I V E  PA S TA  D R Y I N G 
T E C H N O LO G Y  F R O M  B Ü H L E R
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Yeni teknoloji ile ilgili dergimize bilgi veren Makarna ve Malze-
me Ürünleri Ürün Müdürü Juraj Bartanus, bu çalışmanın sonu-
cunu ifade etmek için şu cümleyi kuruyor: “Sonuç: görünüm, 
pişirme özellikleri ve kırılma direnci açısından rakipsiz makar-
na kalitesi. Ancak tesis operatörlerinin özellikle takdir ettiği 
şey, hatların enerji verimliliği ve çalışma kolaylığı.”

Ürün Müdürü Bartanus, Ecothermatik™ sistemini ve sistemde-
ki yenilikleri dergimiz için şöyle anlatıyor: “Her bir metrik ton 
kuru makarnadan yaklaşık 260 kg su çekilmesi gerektiğinden 
makarna kurutma işlemi enerji tüketen bir işlemdir. Geleneksel 
kurutma işlemlerinde, bu 
su, atık hava akışı olarak 
ön ve ana kurutucudan 
buhar olarak atmosfere 
atılır. Mevcut teknoloji-
lerde, buhar içerisindeki 
enerjiyi geri kazanma ça-
basına gerek yoktur. Bu-
nun birçok nedeni vardır: 
Geleneksek işlemlerde, 
tüm kurutma işlemi da-
hilinde farklı sıcaklık se-
viyelerine sahip en fazla 
6 atık hava akışı mevcut-
tur. Özellikle, ön kurutma 
aşamasındaki ilk atık hava 
akışı, buharlaştırılacak 
suyun büyük bir kısmını 
içerir. Ancak, bu nispeten 
düşük sıcaklığa ve düşük 
bağıl nem oranına sahip-
tir. Bu nedenle, bu hava 
içerisindeki enerjiyi geri 
kazanmak için yeterli bir 
metot bulunmamaktadır. 
Buna ek olarak, geri ka-
zanılan enerjinin sıcaklık 
seviyesi, işlemde kullanım 
için çok düşük olacaktır. 
Nispeten yüksek sıcak-
lık düzeyi, yalnızca ana 
kurutma aşamasının son 
atık hava akışlarında gö-
rülmektedir. Ancak bunlar 
makarnadan yüksek mik-
tarlarda su çıkışı sağlayamamaktadır ve bu da, yeterli enerji 
kazanımı için ideal bir seçim olmamalarına neden olmaktadır.”

uZun MaKarna KurutMaK İÇİn 
GErEKEn EnErJİDE %40 tasarruF
“Yeni Ecothermatik™ işlemi bu mühendislik sürecine mükem-
mel bir çözüm sunmaktadır. Yeni kurutma teknolojisi ve atık 
hava akışlarının kullanımı ile atık hava, ön kurutma ve ana 
kurutma olmak üzere yalnızca iki noktada deşarj edilir. Bu iki 
akışın su içerikleri ve su düzeyleri ısı alışverişi için mükemmel 

this period been brought to its full market maturity.  Product 
Manager for Pasta & Extruded Products, Juraj Bartanus in-
formed us about this new technology: “The result: unrivaled 
pasta quality in terms of appearance, cooking characteristics, 
and resistance to breakage. But what plant operators will also 
particularly appreciate are the energy efficiency of the lines 
and their ease of operation.” And continued by describing the 
Ecothermatik™ system and its innovations:

“The drying of pasta is an energy-intensive process, since about 
260 kilograms of water must be extracted from each metric ton 

of dry pasta. In conven-
tional drying processes, 
this water is discharged 
from the pre- and main-
dryer as vapor through 
the exhaust air streams 
to the atmosphere. In 
existing technologies, it 
is not worth the effort to 
recover the energy con-
tained in the vapor. There 
are several reasons for 
this: In conventional pro-
cesses, up to six exhaust 
air streams with different 
temperature levels exist 
across the entire drying 
process. In particular the 
first exhaust air streams 
from the pre-drying stage 
contain most of the water 
to be vaporized. However, 
they still have a relatively 
low temperature and 
low relative air humid-
ity. Therefore, no efficient 
method exists to recover 
the energy contained in 
this air. In addition, the 
temperature level of the 
energy recovered would 
be too low to be used 
within the process itself. 
A relatively high tempera-
ture level is encountered 

only in the final exhaust air streams of the main drying stage. 
But they no longer extract very large water volumes from the 
pasta, which does not make them the ideal choice for efficient 
energy recovery.”

40% saVinG in tHE tECHnoloGy rEQuirED 
For DryinG lonG Pasta
The new Ecothermatik™ process comes up with an elegant so-
lution to this process engineering challenge. Using a new dry-
ing technology and air flow of the exhaust air streams, the ex-
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bir uyum göstermektedir ve geri kazanılan enerji, işlemde tek-
rar kullanılabilir. Bu, uzun makarnayı kurutmak için gereken 
termal enerji gereksinimini, yüzde 40 kadar azaltır. Bu da her 
100 kg makarna için yaklaşık saatte 25 ila 15 kW enerji azaltımı 
anlamına gelir. Bu enerji tasarrufu, makarna üretiminin verim-
liliği için oldukça güçlü bir artıştır. Termal enerji tüketiminin, 
toplam uzun makarna maliyetinin yaklaşık yüzde 2 ila 3’ünü 
oluşturduğu düşünüldüğünde, yüzde 40’lık tasarruf, toplam 
üretim maliyetini kabaca yüzde 1 oranında azaltacaktır. Bu da 
kar marjını doğrudan etkileyecektir. Ancak verimlilik tek ba-
şına tüm faydayı oluşturmamaktadır; gerekli termal enerjinin 
oluşturulması için önemli ölçüde daha az enerji tüketilmesi 
nedeniyle, gıda üretiminin sürdürülebilirliğine de önemli bir 
katkı sağlanmaktadır. Örneğin, İtalya’daki tüm uzun kesim 
makarnalar, Ecothermatik™ teknoloji kullanılarak kurutulursa, 
11.000.000 litre ısıtma yağı veya 28.000 ton karbon tasarrufu 
sağlanabilir. Mağaza raflarında satışa sunulan makarna ürün-
lerinin başarılı bir şekilde ayırt edilmesine yönelik kızgın reka-
betin görüldüğü tüketici pazarında, özelikle karbon emisyonu 
azaltımı, hoş karşılanan bir özellik olacaktır.

Ayrıca termal enerji azaltımı, düşük elektrik enerjisi tüketi-
mini de beraberinde getirir. Bu fayda, kurutucu içerisinde 
daha yüksek hacimlerde geri kazanılmış hava kullanmala-
rına rağmen, yeni geliştirilmiş bıçak geometrileri sayesin-
de elektrik enerjisi tüketimini yaklaşık yüzde 10 oranında 
azaltan yüksek verimliliğe sahip fanların kullanılmasının bir 
sonucudur. Bunun dışında, tüm hattın yeni tasarlanmış ve 
enerji bakımından optimizasyonu yapılmış termal kurulum 
sistemi, soğutma enerjisi gereksinimini yaklaşık yüzde 20 
oranında azaltmaya yardımcı olmaktadır. Geleneksel hat-

haust air is discharged during pre-drying and main-drying at 
two points only. The water contents and temperature levels of 
these two streams are excellently suited for heat exchange, and 
the energy recovered can be recycled into the process. This cuts 
the thermal energy requirement for drying long goods pasta by 
as much as 40 percent, which translates into a reduction from 
about 25 to about 15 kilowatt-hours per 100 kilograms of pasta. 
This energy saving provides a very powerful boost to the effi-
ciency of pasta production. Assuming that the thermal energy 
costs account for about two to three percent of the total cost 
of producing long goods, 40 percent savings will trim the total 
production cost by roughly one percentage point, which is di-
rectly released to the profit margin. But efficiency alone is not 
the whole benefit – a substantial contribution is also made to 
the sustainability of food production, since significantly less 
energy is consumed to generate the necessary thermal energy. 
If, for example, all the long-cut pasta produced in Italy were to 
be dried using the Ecothermatik™ technology, this would allow 
about 11,000,000 liters of heating oil or 28,000 tons of carbon 
to be saved. Especially carbon emission reduction is very likely 
to be a welcome proposition in a fiercely contested consumer 
market for successful differentiation the pasta products on offer 
in store shelves.

The reduction of thermal energy consumption additionally 
goes with a lower consumption of electrical energy. This 
benefit results from the use of high-efficiency fans which, 
though they handle higher recycled air volumes inside the 
dryer, still cut electrical power consumption by some 10 
percent thanks to their novel blade geometries. Not least, 
a newly designed and energetically optimized thermal in-
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larda bu soğutma enerjisi, nemlendirme alanı ve genellikle 
yeniden soğutulması gereken sabitleme alanının çalıştırıl-
ması için kullanılır. Bu, Ecothermatik™ kurutucu ile keskin 
bir tezat oluşturmaktadır; Ecothermatik™ kurutucu da bu 
iki işlev, aktif bir şekilde soğutulan proses suyu akışları ile 
değil, termal kullanıcıların geri akışları ile karşılanmaktadır.”

KurutMaDa DaHa ElastİK MaKarna
“Makarna gibi güçlü bir yemek tarihine sahip bir ürünün 
üretiminde temel öncelik, istenen görünümü, kırılma da-
yanımını ve sağlamlığı elde etmektir. Hattın kurutma pro-
filini belirlemeye yönelik teknolojik temel, malzeme bilimi 
alanından alınan bir konsept olan camsı geçiş noktasıdır. 

Makarna, belirli bir sıcaklığın üzerinde, yumuşatıcı kon-
santrasyonu (su içeriği) nedeniyle elastik, plastik olarak 
şekil verilebilen bir malzeme ve bu sıcaklığın altında camsı, 
kırılgan bir “malzeme” olarak düşünülmektedir.  Gelenek-
sel kurutma işlemlerinde, makarnanın yüzeyi, uygulanan 
nispeten kuru ve sıcak hava nedeniyle ön kurutma aşama-
sında camsı bir duruma geçirilir. Ancak ürünler ön kurut-
ma aşamasında içlerinde bulunan suyun büyük bir kısmını 
kaybettiği için, makarnanın eş zamanlı başlangıç büzüşme-
si ürün içerisinde baskılara neden olur. Bu baskılar, makar-
na ana kurutma aşamasına ve özellikle uzun stabilizasyon 
fazına ulaşana kadar azalmaz. Bunun nedeni, geleneksel 
işlemlerde, elastik olan yüzey özelliklerinin, karşılaşılan 
nispeten yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu noktadan önce 
korunamamasıdır.

Ecothermatik™, bu sorunu ön kurutucuya kadar ele alır. 
Yeni iklim kontrolü sistem ve ön kurutmadaki nemlendirici 

stallation system of the overall line enables also the cooling 
energy requirement to be slashed by about 20 percent. In 
conventional lines, this cooling energy is used for operat-
ing the moistening zone and the often required recooling 
of the stabilization zone. This contrasts sharply with the 
Ecothermatik™ dryer, where these functions are fulfilled 
not by actively cooled process water streams, but return 
streams from thermal users.”

MorE ElastiC Pasta
“The top priority in making a product with such a significant 
culinary history as pasta is to obtain the required appearance 
and resistance to breakage or stability. The technological basis 
for specifying the drying profile of the line is provided by the 
glass transition point, a concept taken from the field of materi-
al science: The pasta is considered as a “material” which above 
a certain temperature is present in the form of a rubbery, plas-
tically formable material which depends on its concentration 
of plasticizer (water content) and below this temperature in 
the form of a glassy, brittle material.  In conventional drying 
processes, the surface of the pasta is transferred to a glassy 
state as early as during the pre-drying stage, due to the rela-
tively dry and hot air applied there. 

But as the products lose most of their water inside the pre-dryer, 
the concurrent incipient shrinkage of the pasta causes stresses 
inside the product. These are not reduced before the pasta 
reaches the main drying stage and especially the long stabiliza-
tion phase. This is because in conventional processes, the rub-
bery surface characteristics are not restored before that point 
due to the relatively high temperatures encountered there. 
The Ecothermatik™ tackles this problem as far upstream as the 
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kurutma havasını kullanan kurutma eğrisi, makarna yüze-
yinin ilk aşamada kırılgan olmasını engellemektedir. Maka-
ranın elastik durumu, kurutma işlemi boyunca ve ürünün 
özellikleri açısında son derece önemli olan yüzey kısmında 
korunur. Makarna içerisindeki baskılar ve kuru makarnanın 
kırılgan nihai durumu, kontrollü soğutma gerçekleşmeden 
üretilemez.

Kurutma sırasında elastik makarnanın faydaları şunlardır:
- Öne çıkan pişirme özellikleri: Elastik durum sayesinde, ha-
murdaki proteinler serbest biçimde hareket eder; böylece ma-
karna yüzeyinde ideal çapraz bağlantı oluşur ve bu sayede sert 
bir “ısırık” ve makarnanın pişirme dengesi sağlanır.
- ayarlanabilir makarna rengi: Kurutma aşamasından bağım-
sız olan stabilizasyon fazında, makarnanın rengi farklı sıcaklık-
ların seçilmesiyle belirlenebilir.
- Baskısız kurutma: Elastik konumda, ürünün büzüşmesinden 
kaynaklanan baskılar, yalnızca uzun stabilizasyon fazı olmaksı-
zın, giderilebilir. 

Ecothermatik™ 75 dakika gibi kısa bir stabilizasyon süresi içe-
risinde tamamen dengeli bir makarna üretme kapasitesine 
sahiptir. Bu, korkulan ürün kırılmasını ortadan kaldırır. Ayrıca, 
makarna akışının ters yönündeki ısı değiştiriciler sayesinde 
sağlanan proses suyu akışının kontrolü sonucunda, kurutucu 
genelinde sıçramalar olmadan, sürekli bir sıcaklık profiline 
erişilebilir. Farklı alanlar arasında geçiş olmaması, ani sıcaklık 
değişimlerinden kaynaklanan yoğuşmayı ortadan kaldırır ve 
makarnanın yekpare ve nazik bir şekilde kurumasını ve büzüş-
mesini sağlar.

soMut Bİr KurutMa KonsEPtİ
Bu yeni teknoloji, kurutma felsefesini, somut bir kurutma kon-
septine çeviriyor. Hattın otomasyon sistemi kolay anlaşılır ve 
kolay kullanımlıdır. Bu, sorun gidermenin yanı sıra tarif yarat-
ma ve işlem kontrolü ile her şeyin birbirleriyle nasıl ilişkili oldu-
ğuna dair arka plan bilgisinin tüm kullanıcılar tarafından hızlı 
ve güvenilir bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

Ayrıca hattın mekanik uygulaması, ilk bakışta tatmin edicidir. 
Örneğin, hat düşük mekanik zorluk seviyesi ve buna bağlı dü-
şük kurulum ve bakım gereksinimleri ile ortaya çıkmaktadır. 
Kolaylığa katkıda bulunan öğeler arasında, ısıtma ve soğutma 
manifoldlarının tam entegrasyonu, taze hava oluşturma alt 
yapısının bulunmaması, kurutucu içerisindeki taze hava ve 
atık hava boruları ve bunun yanı sıra ilgili termal ekipman ile 
daha az iklim devreleri yer almaktadır. Diğer yandan bu dü-
şük karışıklık seviyesi, daha kolay erişim ve daha fazla hijyen 
sağlamaktadır. Bileşenlerin geniş kesitleri, düşük basınç kaybı 
ile birlikte düzenli hava dağıtımı sağlamanın yanı sıra temizlik 
ve bakım işlemlerini çok daha kolay hale getirir. Güvenilir ve 
mekanik açıdan senkronize çubuk taşıyıcı yüksek çalışma gü-
venilirliği sağlar. Ayrıca dayanıklı ve gıdada kullanılabilir mü-
hendislik malzemelerinin sistematik kullanımı tanınmış Bühler 
kalitesini garanti eder.

pre-dryer. Its novel climate control system and drying curve us-
ing moister drying air in the pre-dryer prevent the pasta surface 
from becoming glassy in the first place. The pasta’s rubbery state 
is preserved throughout the drying process, also at its surface, 
which is so crucial for the product’s characteristics. It is not before 
controlled cooling takes place that the stresses are relieved inside 
the pasta and the glassy final state of the dry pasta is produced.

the benefits of the rubbery state of the pasta during drying are:
- outstanding cooking characteristics: Due to the rubbery 
state, the dough proteins can move freely, resulting in their 
ideal cross-linking especially at the pasta surface and thus 
contributing to a firm “bite” and cooking stability of the pasta.
- adjustable pasta color: In the stabilization phase, which is 
independent of the drying stage, the pasta color can be de-
termined by selecting different temperatures.
- stress-free drying: In the rubbery state, the stresses caused 
by shrinkage of the product can be rapidly relieved, and not 
only during the long stabilization phase. 

The Ecothermatik™ is capable of producing completely sta-
ble pasta within a stabilization phase as short as 75 minutes. 
This rules out the much-feared subsequent product breakage. 
Moreover, as a result of the stringent control of the process 
water flow through the heat exchangers in the opposite di-
rection of the pasta flow, a continuous temperature profile 
without leaps is achieved throughout the dryer. This absence 
of transitions between different zones rules out any conden-
sation on the pasta due to abrupt climate changes and allows 
uniform and gently drying and shrinkage of the pasta.”

a ConCrEtE DryinG ConCEPt
The new technology transforms a drying philosophy into a con-
crete drying concept. The automation system of the line is easy 
to understand and logical to use. This ensures that recipe crea-
tion, process control, background understanding of how every-
thing is interrelated in the process, as well as trouble-shooting 
can be quickly and dependably mastered by all users.

Also the mechanical implementation of the line is convincing at 
first glance. For example, the line is characterized by its low level 
of mechanical complexity and the resulting reduced installation 
and maintenance requirements. Elements contributing to this 
simplicity include the complete integration of heating and cool-
ing manifolds, the absence of any fresh-air make-up infrastruc-
ture, the fresh-air and exhaust-air piping inside the dryer, as well 
as fewer climate circuits with the associated thermal equipment. 
On the other hand, this lower complexity combines with easier 
access and higher sanitation. Besides ensuring a uniform air dis-
tribution with low pressure loss, the generously sized cross-sec-
tions of the elements also make cleaning and maintenance jobs 
much easier. The reliable and mechanically synchronized stick 
conveyor ensures high operating dependability. Not least, the 
systematic use of durable and food-grade engineering materials 
guarantees the well-known Bühler quality.
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Başta şekerleme ve bisküvi üreticileri olmak üzere birçok gıda üretim şirketine ambalaj teknoloji-
leri konusunda hizmet veren dünyanın önde gelen markalarından Bosch, Mısır’ın Kahire kentinde 
yeni bir satış ve hizmet ofisi açmaya hazırlanıyor.
Bosch, one of the leading brands of the world that provides service to many production compani-
es and especially to confectionery and biscuit producers in the field of packaging technologies, is 
getting ready to open a new sales and service office in Cairo, Egypt.

Bosch, Mısır’da yeni bir tesis açıyor 

Ambalajlama ve işleme teknolojisinde toplam çözümlerin önde 
gelen tedarikçilerden biri olan Bosch Paketleme Teknolojisi, 
Mısır’ın Kahire kentinde yeni bir satış ve hizmet ofisi açacağını 
duyurdu. Hâlihazırda 80 milyondan fazla ve artan bir nüfusa 
sahip olan Mısır; gıda, şekerleme ve eczacılık sektörlerinde mu-
azzam bir büyüme yaşıyor. Bosch’un yeni ofisi, Afrika ve Orta 
Doğu’nun büyük bir kısmı da dâhil olmak üzere, Mısır ve ötesin-
deki gıda, şekerleme ve eczacılık sektörlerinin artan paketleme 
taleplerini karşılamak için yerel satış ve hizmet desteği sunacak. 
Afrika’da önemli bir pazar potansiyeline sahip olan Bosch, bu sa-
yede Güney Afrika’da kendi tesisine sahip ilk büyük paketleme 
makineleri tedarikçisi niteliğinde. Tesis Temmuz 2012’de kapıla-
rını ilk açtığı günden bu yana, on ortağa ulaştı. Buna en olarak, 
şirket Kahire’de istihdam fırsatları yaratmaya devam ederek 2013 
yılının sonunda personel sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor.

Daha önceleri bölgesel ve çok uluslu müşterileri, yurt dışında 
bulunan Bosch şirketleri destekliyordu. Şu anda, bu müşte-
riler uluslararası ağ tarafından desteklenen yerel bir birime 
sahipler. Kahire’deki yeni ofisin Genel Müdürü Mazen Touban 
konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Çalıştığım her ülkede, 
başarının anahtarı daima müşteriyle kurulan kişisel ilişki ol-
muştur. Mısır ofisimiz, paketleme teknolojisi ve satış sonrası 
hizmetler konusunda müşterileri-
mize daha iyi hizmet sunabilme-
miz için bize yerel bir mevcudiyet 
kazandırmaktadır.”

Suriye’de dünyaya gelen Touban, 
Fransa, Almanya ve Hindistan’da 
çalışmış ve Afrika, Kuzey Afrika ve 
Orta Doğu’da pazar yönetiminde 
bulunmuş olup 20 yıllık mesleki 
tecrübeye sahiptir. Touban’ın dene-
yimi, günümüzün global pazar or-
tamı açısından oldukça önemli olan 
farklı kültürleri ilişkilendirme konu-
sunda eşsiz bir yetenek sergiliyor.

Bosch Packaging Technology, one of the leading suppliers 
of total solutions in packaging and process technology, has 
announced the opening of a new sales and service office in 
Cairo, Egypt. With a population of over 80 million and grow-
ing, Egypt is experiencing tremendous growth in the food, 
confectionery, and pharmaceutical industries. Bosch’s new 
office provides local sales and service support to meet the 
increasing packaging demands of the food, confectionery, 
and pharmaceutical markets in Egypt and beyond, includ-
ing large parts of Africa and the Middle East. Bosch has seen 
substantial market potential in Africa, which is the reason it 
became the first major supplier of packaging machines to 
have an assembly location in South Africa.  Since its doors 
first opened in July 2012, the office has gained ten associ-
ates. Additionally, the company has plans to double its staff 
by the end of 2013, continuing to generate employment 
opportunities in Cairo.

Previously, Bosch companies abroad supported regional and 
multinational customers. Now, these customers will benefit 
from a local presence backed by an international network. Ma-
zen Touban, general manager of the new office in Cairo said: 
“In every country I’ve worked, the key to success is always per-

sonal contact with the customer. 
Our Egyptian office gives us a local 
presence to better serve our cus-
tomers with packaging technol-
ogy and after-sales services.”

Born in Syria, Touban brings 20 
years of experience working for 
Bosch in France, Germany, and 
India, and managed markets in Af-
rica, North Africa, and the Middle 
East. His experience brings an un-
paralleled ability to link different 
cultures, critical to prospering in 
today’s global marketplace.

Bosch opens new facility in Egypt



31

İŞlEME VE otoMasyon tEKnoloJİsİnDE DE 
tEK KaynaK
Bosch’un birincil ve ikincil paketleme teknolojisinin yanı sıra 
işleme ve otomasyon teknolojisinde de tek kaynak tedarikçisi 
olma konusundaki kapsamlı yeterliği, şirkete Mısır pazarının 
çeşitli zorluklarının üstesinden gelebilecek güvenilir bir or-
tak olma ününü kazandırmış. Mısır’daki sorunlu gıda dağıtım 
kanalları nedeniyle, tüm gıda ürünlerinin, tüketim açısından 
elverişsiz hale gelmeden paketlenmesi ve derhal tüketilmesi 
gerekiyor. Bu durum Afrika için de geçerli. Buna ek olarak, orta 
sınıf tüketiciler, giderek artan bir şekilde küçük dükkânlardan 
büyük süpermarketlere yönelmekte; düşük gelirli nüfus ise az 
miktarlarda alım yapmayı tercih etmektedir. Bosch, tek geçiş-
li paketlerden tam paketleme sistemlerine kadar, üreticilerin 
tüm müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanıyan es-
nek çözümler sunuyor. 

sinGlE sourCE suPPliEr in ProCEssinG anD 
autoMation  tECHnoloGy
Bosch’s extensive competence as a single-source supplier of 
processing and automation technology, as well as primary 
and secondary packaging technology, has earned the com-
pany a solid reputation as a trusted partner that is able to 
meet the varied challenges of the Egyptian market. Due to 
imperfect food distribution channels in Egypt, all food prod-
ucts must be packaged and consumed quickly, before they 
become unfit for consumption. This is also the case elsewhere 
in Africa. In addition, middle class consumers are increasingly 
shifting from small shops to large supermarkets, while the 
lower income population prefers to buy in smaller quantities. 
From single flow wrappers to full packaging systems, Bosch 
provides flexible solutions that allow manufacturers to meet 
the needs of all consumers. 

“Bir buğday tanesinden kocaman dünyalar kurmak” vizyo-
nuyla 40 yıldan bu yana unlu mamuller sektöründe tüke-
ticinin sağlıklı ekmekle doğru beslenerek yaşam kalitesini 
arttırmasına katkı sağlama amacı taşıyan Doruk Group 
Holding’in bünyesindeki DorMar, yaptığı yoğun Ar-Ge çalış-
maları sonucunda “PANPAN” markasıyla glutensiz un üretimi 
gerçekleştirdi.  Yaklaşık 700 bin kişinin çölyak hastası olduğu 
Türkiye’de, bu hastalığa dikkat çekmek isteyen ve farkında-
lık yaratma amacında olan DorMar, ürettiği genel kullanım 
amaçlı glutensiz un ile çölyak hastalarının tedavi yöntemi 
olan glutensiz diyet uygulamasında, gıda çeşitliliğini arttır-
mayı ve beslenme kaynaklarını zenginleştirmeyi amaçlıyor. 

DorMar, within the body of Doruk Group Holding, which aims 
to contribute to the increase of life quality of consumers with 
a proper diet by consuming healthy bread in the pastry sector 
for 40 years with “Establishing an enormous world from a wheat 
kernel” vision, has produced gluten-free flour under “PANPAN” 
brand as a result of its intense research & development stud-
ies. Dormar’s aim is to attract attention and raise awareness for 
the disease in Turkey where nearly 700,000 people are suffering 
from celiac disease and the company intends to increase the 
food varieties and richen the sources of food with the imple-
mentation of gluten-free diet, the treatment method of celiac 
patients, with general use purpose gluten-free flour. 

un ve unlu mamuller sektörünün öncü kuruluşu Doruk Group Holding ve holding şirketlerinden 
Doruk Marmara un sanayiciliği a.Ş. (DorMar), özel olarak ürettiği glutensiz un ile çölyak hasta-
larının sınırlı beslenme kaynaklarını zenginleştirmeyi amaçlıyor.  
Doruk Group Holding, the leading business of flour and pastry sector, and Doruk Marmara un 
sanayiciliği a.Ş. (DorMar), one of the companies of the holding, aim to richen the food source of 
celiac patients with specially produced gluten-free flour.  

DORUK GROUP HOLDİNG’TEN 
ÇÖLYAK HASTALARINA ÖZEL 
GLUTENSİZ UN
SPECIAL 
GLUTEN-FREE FLOUR 
FROM DORUK GROUP 
HOLDING FOR CELIAC 
PATIENTS
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Pakmaya, mayadan sonra yeni ürün gruplarında elde ettiği ba-
şarıyı ve sağladığı güveni “Profesyonel Pastacılık Ürün Grubu” 
ile sürdürmeyi hedefliyor. Pastaneler, unlu mamul üreticileri, 
catering şirketleri, zincir mağazalar, Horeca ve diğer tüm EDT 
(Ev Dışı Toplu Tüketim) müşterilerine yönelik olarak “Profesyo-
nel Pastacılık Ürün Grubu”nu piyasaya sunan Pakmaya, yeni 
ürün grubunu İstanbul Cevahir Otel’de yapılan lansmanda 
tanıttı.

Pakmaya’nın daha kaliteli, daha dayanıklı ürünler geliştirme 
hedefiyle yaptığı Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonucunda 
geliştirdiği “Profesyonel Pastacılık Ürün Grubu”, sıvı ve toz şan-
tiler, muffin ve browni gibi hazır kek miks toz ürünleri, çikolata-
lar, jöleler ve pişirme yardımcısı ürünlerinden oluşuyor.

Ürünlerinin gelişiminde her zaman kullanıcılarının deneyim 
ve yorumlarından faydalandığını vurgulayan Pakmaya, hızlı ve 
sürekli teslim olanakları ile bu sektördeki hizmet kurumlarına 
büyük kolaylık sunmayı hedefliyor. 

Pakmaya intends to maintain the success and trust it achieved 
in the new product groups as well as yeast with “Professional 
Pastry Product Group”. Pakmaya, which offers “Professional Pas-
try Product Group” to Pastry shops, bakery product producers, 
catering companies, chain stores, Horecand and all other NCC 
(Non-domestic collective consumption) introduced its new 
product group at the launching assembly at İstanbul Cevahir 

The “Professional Pastry Product Group”, which was developed 
by Pakmaya as a result of its R&D and innovation researches, 
consists of fluid and powder whipped creams, ready-cake mix 
powder products for muffin and brownie, chocolates, jelly, 
auxiliary cooking products 

Pakmaya, which emphasizes that the user experience and 
comments are referred to and benefited in developing prod-
ucts aim at offering great opportunities to the service organi-
zations in the sector thanks to its fast and continuous delivery 
opportunities. 

Dünyanın en büyük ekmek mayası üreticilerinden olan Pakmaya, profesyonel pazar için tasarla-
dığı yeni “Profesyonel Pastacılık Ürün Grubu”nun lansmanını yaptı.
Pakmaya, one of the largest baker’s yeast producers in the world, launched the new “Profes-
sional Pastry Product Group” which it designed for the professional market.

PAKMAYA PROFESYONEL 
PASTACILIK PAZARINDA
PAKMAYA IS IN PROFEASSIONAL 
PASTRY MARKET
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HEDEF 3 yilDa PaZarDaKİ İlK 3 MarKa 
arasinDa olMaK
Yeni ürün grubunun lansmanında konuşan Satış ve Pazar-
lama Müdürü Eyüp Doruk, şunları dile getirdi: “Müşteri-
lerimizin markamıza duyduğu güven ve bağlılık bize yeni 
ürün grupları yaratmak konusunda güç verdi. Bize inanan 
ve güvenen tüketicilerimize, mayada ortaya koyduğumuz 
uzmanlıktan beslenerek yepyeni ürünler sunmak üzere ça-
lışmalarımıza hız verdik. 

Sonuç olarak ortaya önce Pişirme Yardımcıları ürün grubumuz 
çıktı ve şimdi de 20 bin civarında işletme ve 200 milyon TL 
üstünde bir ciro ile gıda sektöründe önemli bir segment olan 
Profesyonel Pastacılık alanında geliştirdiğimiz ürün grubumu-
zu sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Müşterileri-
mize kalite, karlılık ve hız artışı sağlayacak özel ürünler üret-
mek amacındayız. Sürdürülebilir büyüme politikamızla, 3 yıllık 
projeksiyonda pazardaki ilk 3 firma arasında olmayı hedefliyo-
ruz. Ayrıca kuracağımız Pakmaya Pastacılık Eğitim Merkezi ile 
müşterilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağız.”

tHE Goal is to BE aMonG tHE First 
3 CoMPaniEs in tHE MarKEt in 3 yEars
Eyüp Doruk, the Sales and Marketing Manager of the new 
product group stated that:” The trust and faith of our custom-
ers in our brand corroborated us in creating new product 
groups. Supported by the expertise we displayed regarding 
yeast, we expedited our researches with the purpose of offer-
ing new product groups to our customers who put faith in us. 
As a result, first, we created our auxiliary cooking group and 
now we are extremely glad to offer you our product group 
which we developed in Professional pastry which has a turno-
ver exceeding 200 million TL and more than 20 thousand es-
tablishments in the food industry. 

We aim at producing special products which will bring quality, 
profit and expedition to our customer. Our goal is to become 
one of the 3 companies in the sector within the following 3 years 
thanks to our sustainable growth policy. Furthermore, we will 
contribute to the career development of our customers with the 
Pakmaya Pastry Training Center which we plan to build.” 

ETİ ŞİRKETLERİ, “ETİ GIDA” ALTINDA 
BİRLEŞTİ

ETİ COMPANIES HAVE MERGED UNDER THE 
NAME OF “ETİ  GIDA”

Merkezi Eskişehir’de bulunan Türkiye’nin bisküvi ve çikolata 
sektöründeki en önemli oyuncularından biri olan ETİ, 2013 
yılının başından itibaren kendi içindeki şirketlerle birleşme 
kararı aldı. Tüzel kişiliklerin sadeleştirilmesi amacıyla bu 
yıl Ocak başında gerçekleştirilen birleşme ile grubun tüm 
sanayi ve ticari faaliyetleri artık  “ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.” altında yürütülecek. Buna göre; ETİ Şirketler Grubu 
olarak faaliyet gösteren ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tam 
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ETİ Pazarlama ve Sanayi A.Ş., 
ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. altında birleşti.

Uzun süredir tek çatı altında sürdürülen operasyonel faali-
yetlere resmiyet kazandıran birleşme sonrası, şirketin yöne-
tim ve işleyiş süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. 
Grubun gerek Türkiye gerekse küresel pazardaki faaliyetleri 
ise hedefler doğrultusunda yürütülmeye devam edecek.

With Headquarter in Eskisehir, ETİ, one of the most important ac-
tors of the biscuit and chocolate industry of Turkey has decided 
to merge the companies within the group under on title starting 
from the onwards of 2013. In order to purify the legal persons, 
together with the merging in this January, all industrial and 
trade operations shall be conducted under “ETİ Gıda Sanayi ve 
Ticaret A.Ş” title. Accordingly, ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., ETİ 
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tam Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. and 
ETİ Pazarlama ve Sanayi A.Ş., operating as ETİ Corporate Group, 
have merged under the name of ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

After the merging which formalizes the operational actions 
performed under single roof for a long time, there shall be no 
change in the management and processes of the company. 
The operations of the Group both in Turkey and global market 
shall remain to be conducted in accordance with the aims.

Etİ Şirketler Grubu olarak faaliyet gösteren Etİ Gıda sanayi ve ticaret a.Ş., tam Gıda sanayi ve 
ticaret a.Ş. ve Etİ Pazarlama ve sanayi a.Ş., Etİ Gıda sanayi ve ticaret a.Ş. altında birleşti. 
Etİ Gıda sanayi ve ticaret a.Ş., Etİ Gıda sanayi ve ticaret a.Ş., tam Gıda sanayi ve ticaret a.Ş. and 
Etİ Pazarlama ve sanayi a.Ş.,operating as Etİ Corporate Group, have merged under the name of 
Etİ Gıda sanayi ve ticaret a.Ş. 
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu 
Başkanı Erhan Özmen, 23 Ocak 2013’te yaptığı basın açıkla-
masında; Türk un sanayicilerinin, Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı’nın yakın zamanda yayınlayacağı yeni bir “Un 
Tebliği”ne uyum sağlamakta sorun yaşamayacaklarını söyledi.
Açıklamasında kısa bir süre önce yürürlüğe giren “Türk Gıda 
Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği”ne değinen Özmen, 
Ekmek Tebliği kapsamında un sanayisinin sorumluluğunda 
olan tam buğday ununun kısa bir süre içerisinde üretildiğini 
ve ekmek üreticilerine sevk edildiğini belirtiyor ve şuna dik-
kat çekiyor: “Ekmek üreticilerinin, tebliğ tarihi ile birlikte üret-
meye başladıkları kepekli ekmek, tam buğday ekmeği ve tam 
buğday unlu ekmek gibi birçok ekmek çeşidine halkımız tara-
fından önce ilgi gösterilmesine rağmen, bir müddet sonra o 
ilginin kaybolduğunu ve üretilen bu ekmeklerin talep görme-
mesi ile birlikte ürettiğimiz tam buğday ununa olan talebin de 
azaldığını gözlemledik.” 

“Turkish flour industrialists will not face any problem in com-
plying with the “Flour Communiqué” to be published by the 
Ministry of Food, Agriculture and Livestock”, said Erhan Öz-
men, the Board Chairman of Turkish Flour Industrialists’ Fed-
eration (TUSAF) in his public statement on January 23, 2013. 
In his statement, Özmen referred to “Turkish Food Codex 
Bread and Bread Varieties Communiqué” entered into force 
a short while ago and he pointed out that whole wheat flour 
which is under the responsibility of flour industry according 
to Flour Communiqué is produced in a short time and trans-
ferred to bread producers by emphasizing: “Although many 
bread varieties such as bran bread, whole-wheat bread and 
whole-wheat flour bread produced by bread producers was 
much acclaimed by our society, we have observed that this 
interest was lost after a while and as these bread types was 
no more acclaimed, the demand for whole wheat flour also 
decreased.” 

türkiye un sanayicileri Federasyonu Başkanı Erhan Özmen, bir süre önce tam buğday ekmeğine 
geçiş için ekmek standartlarını değiştiren bir “Ekmek tebliği” yayınlayan Gıda, tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı’nın, un için de bir tebliğ yayınlama aşamasında olduğunu hatırlattı ve un sanayi-
cilerinin yeni tebliğ için hazır olduklarını ifade etti.
“the Ministry of Food, agriculture and livestock, which published a “Bread Communiqué” 
changing the bread standards for transition to whole wheat bread a while ago is about to pub-
lish a communiqué for flour and flour industrialists are ready for the new communiqué” said 
Erhan Özmen, the Board Chairman of turkish Flour industrialists’ Federation

EKMEKTEN SONRA UN İÇİN DE 
YENİ TEBLİĞ YOLDA
NEW COMMUNIqUé IS ON THE WAY FOR 
FLOUR AFTER BREAD
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“taM BuĞDay unlu EKMEK tÜKEtİMİnİ 
DEstEKlİyoruZ”
Hem Türkiye’de hem de dünyada un ve ekmeğin arz ve tale-
binin piyasa koşulları çerçevesinde oluştuğunu söyleyen Tusaf 
Başkanı Özmen, “Bazı toplumlar beyaz ekmek tercih ederken 
bazıları da tam buğday unu gibi farklı tahıllardan harmanlanan 
ekmekleri tercih etmektedirler.” diyor ve ekliyor: “12 milyon ton 
olan dünya un ticaretinin 2 milyon tonluk bölümünün ihraca-
tını, 80 ülkeye biz gerçekleştirmekteyiz. Bunun yüzde 90’lık 
bölümü beyaz un olarak talep edilmektedir. Ancak, Başbaka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halkımızın daha sağlıklı 
olan tam buğday unlu ekmek tüketimine yönelik çağrısını ke-
sinlikle destekliyoruz.”

“talEP EDİlECEK stanDartlara uyuM 
saĞlaMaDa aKsaMa yaŞaMayaCaĞiZ”
Erhan Özmen açıklamasında; Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın, Başbakan Erdoğan’ın talimatı ile daha sağlıklı 
ekmek tüketimine yönelik aldığı politika kararı neticesinde, 
ekmekte yapılan değişikliklere un sektörünün uyumunu içe-
ren değişikliklerin yapıldığı revize düzenlemeyi, yani yeni “Un 
Tebliği”ni yakında yayınlanacağını hatırlattı.  Bu tebliğle bes-
lenme çeşitliliğinin arttırılmasının amaçlandığını ifade eden 
Özmen, “Bu süreçte, tüketici tercihlerinin yönü, un sektörü-
müzün üretim çeşitliliğini belirleyecektir. Ekmek ve Un Tebliğ’i 
çalışmalarına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinas-
yonunda halk sağlığı uzmanları, un ve unlu mamul üreticile-
ri, eğitim ve araştırma kurumları ile sivil toplum kuruluşları 
katılım sağlamaktadır.” dedi.  Un sanayicilerinin, yayımlandığı 
tarihten itibaren Ekmek Tebliği’ne uyumla ilgili herhangi bir 
problem yaşamadığına değinen Özmen, açıklamasını şöyle 
noktaladı:  “Yeni un tebliği ile un sanayisinden talep edilecek 
olan standartlara da, yüksek teknolojik imkanlarımız sayesin-
de uyum sağlamada herhangi bir aksama yaşamayacağımızı 
belirtir, yeni “Un Tebliği”nin ülkemize hayırlı olmasını dileriz.” 

“WE suPPort WHolE WHEat BrEaD 
ConsuMPtion”
Özmen, Board Chairman of TUSAF stating that both in Turkey 
and the world supply and demand for flour and bread are com-
prised within the frame of market conditions said “While some 
societies prefer white bread, some prefer bread types with dif-
ferent grains such as whole wheat flour” and added: “2 million 
ton of 12 million ton world flour trade in total is performed by us 
to 80 countries. 90% of this is demanded as white bread. How-
ever, we also support the call of the Prime Minister, Recep Tayyip 
Erdoğan, about the consume of healthier whole-wheat bread.”

“WE Won’t FaCE any ProBlEM in CoMPlyinG 
WitH tHE rEQuirED stanDarDs”
In his statements, Erhan Özmen reminded that as a result of the 
political decision for the Ministry of Food, Agriculture and Live-
stock about the consumption of healthier bread upon the order 
of Prime Minister Erdoğan, the “Flour Communiqué”, the revised 
regulation including the changes concerning the compliance of 
the flour sector to the changes in the bread, will be published 
soon.  Özmen, stating that nutrition varieties will increase with 
this communiqué, said “During this period, the preferences of 
the consumers shall determine the production diversity of the 
flour sector. In the Bread and Flour Communiqué studies, the 
participation of public health experts, flour and bakery products 
producers, education and research institutions and non-govern-
mental organizations are ensured under the coordination of the 
Ministry of Food, Agriculture and Livestock.” Özmen, pointing 
out that flour industrialists have not faced any problem concern-
ing the compliance with the Flour Communiqué since it was re-
lease, ended his statement:  “We would like to state that together 
with the new flour communiqué, we shall not face any problem 
with compliance to the standards to be required in the flour in-
dustry thanks to our technological potential and hope that the 
new Flour Communiqué will be beneficial to our country.” 

ŞİMŞEK BİSKÜVİ 
KRUVASAN ÜRETİMİNE BAŞLADI

ŞIMŞEK BISKUVI STARTED TO 
PRODUCE CROISSANT
Türkiye’de ilk kez Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. Tarafın-
dan, Bien markası ile tek porsiyonluk paketlerde kruvasan 
üretildi. Dünyanın farklı ülkelerinde yaygın olarak tüketilen bir 
lezzet olan ve Türkiye’de tekli paketlerde ilk kez raflarda yerini 
alan Bien Croissant, vanilya kremalı, çikolatalı, sade, karamelli 
ve çilek marmelatlı olmak üzere beş farklı çeşit alternatifiyle 
tüketicilere sunuluyor.  Şimşek Bisküvi, Bien Croissant’ın yanı 
sıra Bien markası altında Bienvenue Rulo Pasta, Bien Classic 
bar kek, ChocoBien ikramlık çikolata, Selection Jaffa Kek, Ele-
gance Çikolata Kaplı Kek gibi ürünler de üretiyor.

One-portion packaged croissant has been produced in Turkey 
for the very first time under Bien brand by Şimşek Bisküvi ve 
Gıda Sanayi A.Ş. Bien Croissant, a taste consumed widely in 
various countries of the world and produced in packages for 
the first time in Turkey, is presented to the consumers in five 
different types with vanilla cream, chocolate, plain, caramel 
and strawberry marmalade. Şimşek Bisküvi produces Bienv-
enue Rolled Cake, Bien Classic cake, ChocoBien chocolate, Se-
lection Jaffa Cake and Elegance Chocolate Covered Cake, etc. 
under Bien brand, as well as Bien Croissant.
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KÜRESEL ISINMA 
MAKARNA ÜRETİMİNİ 
VURACAK

GLOBAL WARMING WILL STRIKE 
PASTA PRODUCTION

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü (IFPRI) ta-
rafından yayınlanan bir raporu kaynak alan ABD merkezli 
Newsweek Dergisi, küresel ısınma nedeniyle gelecekte 
buğday üretiminin azalacağını, buna bağlı olarak da ekmek 
ve makarna gibi ürünlere ulaşımın zorlaşacağını ve ürün fi-
yatlarının artacağını yazdı. 

IFPRI raporuna göre; dünya buğday üretiminde ön sıralar-
da yer alan ABD, Kanada, Çin, Hindistan, Rusya ve Avustral-
ya gibi ülkelerdeki buğday üretimi, 2050 yılına kadar yüzde 
23 ile yüzde 27 oranında düşüş gösterecek. IFPRI araştır-
macılarından Gerald Nelson, Newsweek Dergisi’ne yüksek 
sıcaklıkların engellenemez durumda olduğunu ve bu ko-
nuda endişeli olduklarını söyledi. İtalya merkezli makarna 
üreticisi Barilla’nın sözcüsü Marina Morsellino ise dergiye 
yaptığı açıklamada; küresel ısınmaya karşı çeşitli önlemler 
aldıklarını, ayrıca kuraklığa ve çok fazla neme dayanıklı yeni 
ürünler üretmeye çalıştıklarını da belirtti. 

USA origin Newsweek magazine which used the report issued 
by the International Food Policy Research Institute (IFPRI) as a 
reference stated that wheat production would decrease due 
to global warming and added that buying products such as 
bread and pasta would accordingly get more difficult and that 
the prices of the said products would increase. 

According to the report of IFPRI, wheat production of the 
leading countries such as USA, Canada, China, India, Russia 
and Australia will show decrease of 23-27% by 2050. Ger-
ald Nelson, one of the IFPRI researchers, reported to News-
week that temperatures are inevitable and that they are 
concerned about that. Mariono Morsellino, the spokesman 
of the Italian pasta producer Barilla, made a statement to 
the magazines and said that they take precautions against 
global warming in addition to drought and that they at-
tempt to produce products which are highly resistant to 
humidity.

uluslararası Gıda Politikaları araştırma Enstitüsü (iFPri) araştırmacıları, küresel ısınma nedeniy-
le buğday üretiminin 2050’ye kadar yüzde 23-27 oranında azalacağını açıkladı.
International Food Policy Research Institute (IFPRI) researchers declared wheat production to de-
crease 23-27% by the year 2050 due to global warming.
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Sektörün içindeki insanlar, bıkıp usanmadan hammadde kali-
tesinin hem kuru hem taze makarna kalitesi için temel olduğu-
nu ve en iyi üretim teknolojisinin hammadde mükemmelliğini 
mamul üründe korumayı ve artırmayı mümkün kılan teknoloji 
olduğunu tekrarlayıp dururlar. Bu genel nitelikteki görüşe 
karşı çıkılması mümkün değildir. Buna karşın “kalitenin” ne ka-
dar soyut görünürse görünsün, hammaddelerle veya mamul 
ürünle ilgili olarak, bir veya birden fazla spesifik özellikler içe-
ren bir kavram olduğunu da belirtmemiz gerekir. Makarnadan 
söz ettiğimizde, ‘hammadde’, çok sayıda terkip maddesi eklen-
se de, kesinlikle durum buğdayı irmiğini belirtmektedir. 

Örneğin, taze makarna için yumuşak buğday unu kullanılır-
ken, spesyalite kuru makarna yaparken hamura genellikle 
başka karakteristik terkip maddeleri katılır.

Bu nedenle, durum buğdayı irmiğinin kalitesi, ondan yapılan 
makarnanın kalitesi için temeldir; bu kalite kavramsal düzlem-
de, onun organoleptik ve besleyicilik özelliklerine veya daha 
öznel düzlemde ise tüketicinin dikkat ettiği özelliklerine karşı-
lık gelir. İtalyan pazarı (sadece İtalyan pazarı değil) söz konusu 
olduğunda, makarna kalitesi rengiyle, görünümüyle ve her 
şeyden önce pişme özellikleriyle ölçülür.

The people in this sector keep insisting that the quality of the 
raw material is the basis of the quality in both dry and fresh 
pasta and that the best production technology is the one that 
makes preserving the raw material’s perfection in the product 
and even boosting it possible. It is not possible to object to 
such a general view. Nevertheless, we must state that, no mat-
ter how vague “quality” seems, it is a concept containing one 
or more specific features in terms of raw materials or products.
Speaking of pasta, even though the “raw material” is added 
many mixtures, it means wheat and semolina. For example, 
while soft wheat flour is user for fresh pasta, mixtures of differ-
ent characteristics are used in the dough for special dry pasta.

Therefore, the quality of the durum wheat semolina, is the ba-
sis for the quality of the pasta made out of it; on a conceptual 
plane this quality comes from its organoleptic and nutritious 
features or on a more subjective plane from features the cus-
tomer pays attention to. When the Italian market is concerned 
(not just the Italian market), pasta is measured by its quality, 
colour, appearance and most importantly it’s cooking features.
In order to better understand these qualities, understanding 
their opposites would be enough: grey and/or pale colour, 
unappealing looks (abnormally white or dark dots, shape de-

Givoanni Mondelli
Istituto di Igiene e Med. Preventiva, Univ. degli Studi di 
Catania, Italy 
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Bu kaliteleri daha iyi anlamak için, bunların karşıtlarını düşün-
meniz yerinde olacaktır: gri ve/veya donuk renk, hoş olmayan 
görünüm (anormal beyaz veya koyu noktalar, biçimde kusur-
lar, gevşeklik veya kıvam yoksunluğu, vs.) ve her şeyden önce 
yüzey ve genel yapışkanlığı. Yenmeye hazır pişirilmiş makarna-
nın ana özelliğini belirtmek üzere evrensel sözcük dağarcığı-
na girmiş olan “Al dente” ifadesi (iyi pişirilmesine karşın ısırma 
diriliği) konuyla ilgili üst düzeyde herhangi bir bilimsel yazıya 
göre daha açık ve kapsamlı bir ifadedir. 

Bu yazıda, irmik ile makarna kalitesi arasındaki ilişkiyi, özellikle 
yapışkanlık konusu bağlamında ele alacak ve bunu yaparken 
hem kullanılan hammadde hem de üretim teknolojisi bakı-
mından bu kusurun ana özelliklerini analiz edeceğiz. Her za-
man olduğu gibi genel olarak kullanılan ifadelerden ve terim-
lerden yararlanırken, belirtilen kavramlardaki hatalardan veya 
eksikliklerden kaçınmaya çalışacağız. Bu yazıda belirtilen tek-
nik özelliklere ilişkin daha kapsamlı bilgi için, lütfen Professio-
nal Pasta dergisinde yayınlanmış olan metinlere ve bu yazıya 
eklenmiş olan kaynaklara bakınız www.professionalpasta.org

DuruM BuĞDayinin ÖĞÜtÜlMEsİ
Durum buğdayının temel özelliği, herkesin bildiği üzere camsı 
yapıya sahip olan karyops, yani çekirdek yapısından oluşması-
dır. Durum buğdayı karyopsunun değirmende ezilmesi çeşitli 
boyutlarda keskin kenarla parçalar yaratır. Durum buğdayı ir-
miğine ilişkin granülometrik tablolar, normalde fi olarak ifade 
edilen minimum ve maksimum boyut sınırları içinde tespit 
edilebilen homojen boyutlara sahip parçacıkları belirten irmi-
ğin yüzde bileşimine ilişkin göstergelerden ibarettir. İrmiğin 
granülmetrik özellikleri normalde üç düzeye göre ifade edilir: 
kaba öğütülmüş, orta öğütülmüş ve ince öğütülmüş irmik. Bu 
irmik kalitelerine ilişkin granülometrik yüzdeler www.professi-
onalpasta.org internet sitesinde gösterilmektedir.

Endüstriyel makarna yapımında geçerli olan eğitim orta ve 
orta/ince öğütülmüş irmiğin kullanılmasıdır. Bunun ana nedeni, 
küçük öğütülmüş irmiğin daha yüksek hidrasyon hızına (<220 
¡a) sahip olması ve bunun sonucunda yoğurma süresinin kısal-
ması ve dolaylı olarak yetersiz hidratlanmış irmik parçacıkları-
nın makarnada yarattığı beyaz noktaların azalmasıdır. Durum 
buğdayının çok düşük irmik granülometrik düzelerine kadar 
öğütülmesi, yumuşak buğday öğütme işlemi sonucunda elde 
edilen una benzeyen son derece küçük parçacıklar (un) yaratır, 
ince öğütülmüş irmikte, önemli düzeyde ‘un’ (>%4) bulunabi-
lir; bu pişme sırasında özelliklerini koruyan ve makul olmayan 
şekilde yapışkan hale gelmeyen gerçek kaliteli makarna için 
hiç kuşkusuz optimum değildir. İnce öğütülmüş irmiğin daha 
hızlı hidrasyon avantajının karşısında üretimle ilgili bir potansi-
yel risk de vardır; öğütme sırasında buğday nişastalarının zarar 
görmesi; bir başka deyişle, oluştukları polisakarit zincirlerinin 
(amiloz ve amilopektin kopmasıdır. Hem irmiğin depolanması 
sırasında hem de makarna üretimi sırasında, hamurun hazırlan-
ması ve kalıplanması işlemiyle başlamak üzere bir dizi karmaşık 
kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonları kaçınılmaz şekilde tetik-
leyen geri dönüşü olmayan bir bozulma söz konusu olur.

fects, softness, low consistence, etc.) and, above all, surface 
and general stickiness. “Al dente” (well-cooked but hard to 
bite), the expression which was coined by the universal vo-
cabulary to express the main feature of a cooked, ready-to-eat 
pasta, is a more clear and extensive expression than any top 
level scientific text on the subject.

In this paper, we will look into the relationship between the 
quality of pasta and semolina especially in terms of stickiness 
and analyse the features of this defect in terms of both the 
raw material and the production technology that was used. 
As always, while we will use the common phrases and the ter-
minology, we will try to avoid the errors or deficiencies in the 
said concepts. For more extensive information on the tech-
nical features mentioned in this paper, please see the texts 
published on the Professional Pasta magazine and references 
quoted here www.professionalpasta.org

GrinDinG tHE DuruM WHEat
The important feature of the durum wheat that it is made of a 
core structure that is caryopsis which as everyone knows has 
a vitreous structure. Grinding the durum caryopsis in a mills 
results in particles of various sizes with sharp edges.

The granulometric charts of the semolina from durum wheat 
consists of indicators related to the semolina composition 
which identify particles with homogeneous sizes that are de-
tected between the minimum and maximum size limits nor-
mally referred to as fi. The granulometric properties of semo-
lina are normally expressed according to three levels: Coarse 
grinded, medium grinded and fine grinded semolina. The 
granulometric percentages of these semolina qualities are 
provided on the website, www.professionalpasta.org.

The training valid in the produce of industrial pasta is the use 
of medium and medium/fine grinded semolina. The main 
reason is that fine grinded semolina has a higher hydration 
speed (<220 ja) and therefore the kneading process short-
ened and decrease the white dots created in the pasta by 
insufficiently hydrated semolina particles. Grinding the du-
rum wheat into very little granulometric levels of semolina 
creates very little particles (flour) that are similar to the flour 
obtained after the grinding process of soft wheat, there can 
be a substantial amount of ‘flour’ (4%) in fine grinded semo-
lina; this is, without a doubt, not optimum for a genuinely 
high quality pasta that preserves its features during cooking 
and does not become unreasonably sticky. Despite the quick 
hydration advantage of the fine grinded semolina, there is a 
potential risk in its production; damaging the wheat starch, 
in other words, breakdown of polysaccharide chains (amyl-
ose and amylopectin).

During the storage of semolina and the production of the 
pasta, there is an irreversible corruption that triggers a series 
of complicated chemical and biochemical reactions that start 
with the preparation of the dough and moulding.
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İrMİK KalİtEsİnİ oluŞturan ÖĞElEr
Kaliteyle ilgili dört temel öğe söz konusudur: homojen granü-
lometri, genel yüksek protein içeriği, düşük kül içeriği ve renk. 
Bu dört temel öğeye yabancı maddelerin bulunmaması, düşük 
bakteriyel yük ve böcek öldürücü ve zehirleyici bileşenlerin (af-
latoksinler) bulunmaması gibi başka faktörler de eklenebilir.

Özellikle makarna yapışkanlığı bakımından hammadde kali-
tesinin bir ek özelliğinin de dikkate alınması gerekir: yapı taşı 
nişasta zincirlerini bölen enzimlerin indirgenmiş aktivitesi. Bu 
aktivite, makarna yapışkanlığından doğrudan veya dolaylı ola-
rak sorumlu olan bileşiklerin oluşmasına neden olur. Amilaz 
enzimlerin aktivitesi, durum buğdayının öğütülmesi sırasında 
nişastaların fiziksel olarak bozulmasıyla ve ayrıca irmikte bu-
lunan mikrobik pislenme düzeyi ve onun depolama ve nem 
koşulları ile yakından bağıntılıdır.

Doğal olarak, amilaz aktivitesi karyopsta mevcuttur, fakat 
bununla ilgili enzimler büyük ölçüde karyopsun kendisinin 
yüzey tabakalarında (aleuronik tabakalar) ve unu bozacak 
şekilde yağ bakımından çok zengin olan ve atılan tohum-
da bulunur. Karyopsun orta kısmından elde edilen irmik bir 
orta/büyük granülometriye (>400 ja) ve sonuç olarak düşük 
düzeyde fiziksel nişasta hasarına sahiptir. Amilaz aktivitesi de 
çok düşüktür. Buna dayanılarak, bu tip irmiğin makarna ya-
pışkanlık bakımından ideal hammadde olacağı varsayılır, fa-
kat ekstraksiyon düzeyi ekonomik yararlığı olmayacak kadar 
düşüktür (yaklaşık %50-55). Bu nedenle, rekolteyi artırmak 
amacıyla, öğütme diyagramı da irmiği çekirdeğin daha peri-
feral bölgelerinden çıkarmalı ve buğday minerallerinin özel-
likle tegumental bölgelerde yoğun olması nedeniyle irmiğin 
kendisindeki kül varlığını sınırlandırmaya yönelik bir geçerli 
telafi düzeyi aranır.

Bu yaklaşık olarak %70lik bir ekstraksiyon randımanı sağlar-
ken, amilaz aktivitesinde artış görülür. Bu nedenle, genellikle 
olduğu üzere, eğer irmik granülometrik değerlerini azaltmak 
amacıyla yeniden öğütülürse, ortaya çıkan ve kaçınılmaz fizik-
sel nişasta hasarı makama yapışkanlığı sorunu açısından kali-
teden daha da ödün verilmesine yol açar.

otHEr FaCtors MaKinG uP tHE sEMolina Quality
There are four basic factors when it comes to quality: homo-
geneous granulometrics, high content of general protein, low 
content of ash and colour. Additional factors such as being 
free from foreign materials, low load of bacteria, being free 
from insecticide and toxic components (alphatoxins) may also 
be added.

In terms of pasta stickiness, an additional feature of the raw 
material quality must be considered: the lowered activities of 
enzymes that break the starch chains, the building bricks. This 
activity causes the generation of components that are directly 
or indirectly responsible for the stickiness. The activity of am-
ylase enzymes is closely related to the physical deterioration 
of starch while the wheat is grinded and microbe infection 
levels in the semolina and its storing and humidity conditions.
Naturally, there is amylase activity in caryopsis, however, re-
lated enzymes are abundant in the surface layers (aleuronic 
layers) of caryopsis itself and in the seed that is rich in oil that 
is enough to corrupt the flour.

 The semolina obtained from the middle section of caryop-
sis has medium/coarse granulometric (>400 ja) and there-
fore, a low level damage of physical starch. Amylase activity 
is very low as well. Based on this fact, it is presumed that 
this type of semolina will be the ideal raw material in terms 
of pasta stickiness, but the extraction level is too low (appx. 
50-55%) to be economically useful. Therefore, in order to 
increase recollection, the grinding diagram should extract 
semolina from a more peripheral section of the core and 
a valid recovery level for limiting the ash amount in the 
semolina as wheat minerals are abundant in especially the 
tegmental areas is sought.

While this achieves a 70% extraction performance, amylase 
activities increase. Therefore, as it usually is, if the semolina 
is re-grinded to lower its granulometric values, the resulting 
and inevitable physical starch damage forces an even more 
compromise from quality in terms of the problem of pasta 
stickiness.
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İrMİK ProtEİnİ İÇErİĞİ 
İrmikte bulunan proteinler makarna pişme kalitesinde çok 
önemli bir rol oynarlar. Bunun nedenleri aşağıda açıklanmak-
tadır. Makarna pişerken iki fenomen gerçekleşir: proteinlerin 
denatürasyonu ve nişastaların jelatinleşmesi. Pişirmeden kay-
naklanan ısı nedeniyle, nişasta granülleri su emer ve şişerler ve 
böylece hacim olarak büyür ve makarnanın protein yapısıyla 
çevrelenmiş olarak granüllerin kendileri arasındaki boşlukları 
doldururlar. Aynı ısıl etki nedeniyle, proteinler pıhtılaşarak pro-
tein yapısını güçlendirir ve nişasta parçacıklarının artan hacmi-
ne (ve ağırlığına) karşı daha iyi dayanım sağlarlar. Bu iki olgu 
(protein denatürasyonu ve nişasta jelatinleşmesi) bu nedenle 
birbirlerini dengeleyen kuvvetlerdir. Fakat nihai sonuç makar-
nada yapısal dengenin oluşmasıdır.  Doğal olarak, eğer protein 
yapısı nişasta parçacıklarının şişmesine dayanamayacak kadar 
zayıfsa veya eğer bu şişme nişastanın hasar görmesi ve bunun 
sonucunda su emme eğiliminin aşırı veya anormal hale gel-
mesi nedeniyle protein pıhtılaşması hızıyla karşılaştırıldığında 
çok yüksekse bu denge bozulacaktır. Bu durumda, nişasta par-
çacıkları, kısa pişirme sürelerinde bile erkenden içeri çökebi-
lecek ve böylece oluştukları polisakkaritleri serbest bırakacak, 
onları dağıtacak ve yapışkanlığa neden olacaklardır. Protein 
yapısının kalitesi bu olguyu dengeleyebilir ve dolayısıyla ha-
sarı sınırlandırır. Bu, irmikteki en önemli ve genel bileşik olan 
glütenin kalitesiyle belirlenen bir koşuldur. Esnek glütene sa-
hip bir protein yapısı makarna pişirme sırasında pıhtılaştığın-
da, irmikten elde edilen makarna yapışkanlığını sınırlandırır ve 
fiziksel stres ve/veya yüksek amilaz aktivitesi nedeniyle yüksek 
nişasta hasar düzeyleri söz konusu olur.

Benzeri bir durumla, makarnanın uzun süre pişirilmesi (fazla 
pişirilmesi) sırasında karşılaşılır; çünkü bu aynı zamanda nişas-
tanın aşırı şişmesine, jelatinleşmiş parçacıkların içeri göçmesi-
ne ve nişasta bileşenlerinin dağılımına neden olarak protein 
yapısı ne kadar güçlü olursa olsun protein yapısı tarafından 
sağlanan direnci bastırmalarına neden olur.

yoĞurMa aŞaMasinDa ortaya ÇiKan yaPiŞKanliK 
Anormal bozulmuş nişasta düzeylerine ve yüksek amilaz en-
zim aktivitesine sahip irmik yoğurma aşamasından itibaren 
sorunlar yaratabilir. Bunların en önemlileri arasında şunlar yer 
almaktadır:

1)Bozulmuş nişasta siferülitleri kısmen glüten oluşumu için 
kullanılan protein komponentinden. Fakat her şeyden önce, 
çok daha düşük su emme katsayısına sahip olduklarından 
(eğer hamur ‘soğuk’ çalışılmışsa neredeyse yok denebilecek 
düzeyde) uygun şekilde hidratlanmayan tam siferülitlerden 
çıkarmak suretiyle hızlı bir şekilde büyük miktarda su emerler 
(kendi ağırlıklarının 200 katına kadar). Bu ise hamurda, glüten 
formasyonunda ve genel hamur kütlesinin dağılımında, es-
nekliğinde ve yapışıklığında homojenlikten yoksunluk yaratır.

2) İrmiğe su katılması ve aynı zamanda hamur kütlesini yeni-
den karıştırma eylemi hemen amilaz enzimlerinin hidrolitik 
aktivitesine yol açar, özünde, nişasta kendisini oluşturan 

sEMolina ProtEin ContEnt
The protein in the semolina plays a very important role in the 
pasta cooking quality. The reasons of this are explained below.
Two phenomenon take place while cooking pasta: denatura-
tion of the proteins and gelatinization of the starch. Because of 
the heat from cooking, the starch granules absorb water and 
swell and, therefore, increase in volume and covered by the 
protein structure of the pasta they fill the gaps between the 
granules themselves. Because of the same thermal effect, the 
proteins coagulate to enhance the protein structure and ensure 
a better resistance against the increasing volume (and weight) 
of the starch particles. Therefore, these two phenomenon (pro-
tein denaturation and starch gelatinization) are forces that 
balance one another. However the final result is the structure 
balance in the pasta. Naturally, if the protein structure is too 
weak to resist the swelling of starch particles or if the swelling 
is much faster than the protein coagulation as water absorption 
tendency is extreme or abnormal due to a damage in the starch, 
this balance will be unbalanced. In this case, the starch particles 
may collapse inwards before even during their short period of 
cooking and, therefore, release the polysaccharides they have 
generated, distribute them and cause stickiness. The quality of 
the protein structure can balance this event and therefore limit 
the damage. This is a condition depending on the quality of 
gluten the most important and common compound in semo-
lina. When a protein structure with a flexible gluten coagulates 
while the pasta is cooked, the pasta stickiness from the semo-
lina is limited and high level of starch damage due to physical 
stress and/or amylase activity is concerned.

A similar case is seen when cooking the pasta for an extended 
period of time (over-cooking); because this also causes the 
starch to over-swell, gelatinized particles to collapse inwards 
and ,no matter how strong the protein structure is, causes 
starch particles to be released and overcome the resistance of 
the protein structure.

tHE stiCKinEss oriGinatinG Durin KnEaDinG
It may cause problems at abnormally corrupted starch levels 
and starting from the kneading of semolina that has a high 
level of amylase enzyme activity. Most important of these are 
below:

1) Corrupted starch spherulite from protein components used 
for partial gluten generation. But before all else, as they have 
a far lower potential to absorb water (almost none if worked 
with a “cold” dough), they absorb large amounts of water (up 
to 200 times their own weight) from spherulites that have not 
been properly hydrated. This causes deviation from homoge-
neousness in the dough, the gluten formation and the distri-
bution, flexibility and stickiness of the general dough mass.

2) Adding water to the semolina and re-stirring the dough 
mass simultaneously causes the hydrolytic activities of am-
ylase enzymes, at its core, the starch partially separates itself 
from the components composing it. The sugars it releases, 
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parçalardan kısmen ayrılır. Serbest bıraktığı şekerler para-
lel olarak hamur kalitesinin bozulmasına ve hatta oluşum 
sonrasında ürünün kendisine zarar verir. Yoğurma aşaması-
nın uzunluğunun da çok önemli olduğunu bu noktada be-
lirtmemiz gerekir. Eğer çok uzunsa (15 dakika), hasar gören 
nişasta miktarı kaçınılmaz olarak önemli ölçüde artacaktır; 
çünkü irmiğe fiziksel olarak (öğütme) verilen zarara ek ola-
rak, kimyasal ve biyokimyasal olarak yaratılan hasar (amilaz 
enzimlerinin yarattığı nişasta hidrolizi) söz konusudur.

3)Hamurdaki şekerlerin konsantrasyonundaki artış sonraki üre-
tim aşamalarında başka kimyasal reaksiyonlara yol açan koşul-
ları yaratır. Bu durum, özellikle makarna kurutulursa ve kurutma 
eğrisi spesifik ürün durumuna uygun değilse gerçekleşir. Taze 
ürünün uygun olmayan higrotermik işlemiyle (pastörizasyon) 
sarı pigmentlerin oksitlenmesi ve makarna parlaklığının kay-
bolması gibi başka bir takım sonuçlar da ortaya çıkabilir.

4)Nişasta hidrolizinin serbest bıraktığı bileşikler (maltoz, gli-
koz, vs.) makarnanın yüzey tabakalarına doğru hareket etme 
eğilimi gösterir ve makarnayı tamir edilemez şekilde yapışkan 
hale getirirler. Bunların konsantrasyonu (ve dolayısıyla makar-
nanın yapışkanlığı) ne kadar fazlaysa, yukarıda belirtilen du-
rum o kadar fazla belirginleşir. Ürün havalandırılsa ve yüzeyi 
kısmen kurutulsa bile makarna yüzeyinin yapışkanlığı en azın-
dan potansiyel olarak varlığını korur. Şekerler, ürün yüzeyinde 
en az miktarda su (buhar yoğuşması, higrotermik işlem, pişir-
me) bulunsa bile her defasında kolloidal çözeltileri yeniden 
yaratma eğilimi gösterirler.

Bu noktada, ancak yoğurma aşamasında amilaz aktivite-
sinin olmamasının makarna yapışkanlığını herhangi bir 
biçimde engellemeye yönelik optimum koşulu oluştur-
duğu açıktır. Bu olasılığın sadece kuramsal olmasına kar-
şın, bunun dışındaki tek alternatif bu faaliyeti mümkün 
olduğunda düşük tutmaktır. Bunu yapmak için, öncelikle 
irmikteki amilaz aktivitesi düzeyini saptamak ve bunun ha-
mur hazırlama sırasında önemli ölçüde artacağını hesaba 
katmak önemlidir. İkinci olarak, hamur hazırlama işleminin 
doğru gerçekleştirilmesi ve irmik hidrasyonuna, hamur sı-
caklığında ve hazırlama sırasında harcanan genel zamana 
dikkat etmek önemli olacaktır.

damages the dough quality and even damages the product 
itself. At this point, we must also express that the length of the 
kneading phase is also very important.

If it’s too long (15 minutes), the amount of damages starch 
will inevitably be increased substantially; because, in addition 
to the physically (grinding) induced damage to the semo-
lina, there is a chemically and biochemically induced damage 
(starch hydrolyse caused by amylase enzymes) is also con-
cerned.

3) The increase in the concentration of the sugar in the dough 
creates circumstances that cause other chemical reactions 
during the next production phases. This situation only takes 
place if the pasta is dried and the drying pattern does not 
comply with the products specific status. Other consequenc-
es, such as; oxidation of the yellow pigments and losing the 
pasta’s brightness with a hydrothermal process (pasteuriza-
tion) that is not suitable for the fresh product, may arise.

4) The compounds (maltose, glucose, etc.) released by the hy-
drolysis of starch tend to move towards to surface layers of 
the pasta and make the pasta irreversibly sticky. The more the 
concentration of these (and the stickiness of pasta) is the more 
prominent the above situation will be. Even if the products 
has been aired out and the surface has been partially dried, 
the stickiness of the pasta surface will at least potentially pre-
serve itself. The sugars, even if there is minimum amount of 
water (vapour condensation, hydrothermal process, cooking) 
on the product’s surface, tend to re-form colloidal solutions.

At this point, it is clear that no amylase activity while knead-
ing is the only optimum condition to prevent pasta sticki-
ness in anyway. Even though this probability is only hypo-
thetical, the only alternative apart from it keeps this activity 
as low as possible. It is important to, first, detect the amylase 
activity level in the semolina and consider that which will 
substantially increase while preparing the dough, in order to 
achieve this. Secondly, it will be important to pay attention 
to the correct execution of dough preparations, semolina 
hydration, dough temperature and the general time spent 
during preparations.
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MaKarna yaPiŞKanliĞini sinirlanDirMaya 
yÖnElİK ÜrEtİM tEKnoloJİlErİ VE stratEJİlErİ
Makarna yapışkanlığının hammadde özellikleriyle yakından 
bağıntılı olduğunu saptadığımıza göre, açıklanan etkileri sı-
nırlandırmak için hangi teknolojik çözümlerin uygulanması 
gerektiğini incelememiz gerekiyor. Bu sorun, her şeyden 
önce, makarnanın kurutulmasıyla ve özellikle de işleme sı-
caklığıyla ilgili teknolojik çözümlerle ilgilidir. Kuru makarna 
söz konusu olduğunda, en iyi sonuçların yüksek kurutma sı-
caklıkları (>85°C), ince öğütülmüş irmiğin kullanılmasına ve 
yüksek düzeylerde nişasta bozulmasına tatmin edici yanıtlar 
verecek en uygun sıcaklığın kullanılmasıyla elde edilir. Bu tip 
irmik için, kalite bakımından nihai sonuç (yapışkanlığın olma-
ması veya düşük yapışkanlık düzeyleri) doğrudan doğruya 
genel protein içeriğiyle, yani glüteni oluşturan protein içeri-
ğinin miktarıyla ilgilidir. Aslında, yüksek protein düzeyi yüksek 
sıcaklıkta kurutma teknolojisi için irmiğin en önemli özelliğidir, 
diğer yandan düşük sıcaklıkta (<60°C) kurutma için glüten ka-
litesi daha önemlidir. Bu yüzden, yüksek düzeyde nişasta ha-
sarına sahip ince öğütülmüş irmik kesinlikle tavsiye edilmez.

Yukarıda açıklanan irmik tipini taze makarna üretiminde kul-
lanmak için (sadece açılmış olarak veya doldurulmuş olarak) 
yapışkanlık sorunu aşağıdakiler gibi spesifik ürün özelliklerine 
bağlı başka faktörleri de içerir:

1. Yüksek ve sabit makarna nem düzeyi; genel olarak enzim ak-
tivitesine ilişkin optimum koşul ve özel olarak, özellikle yüksek 
düzeyde serbest suyla (Aw) amilaz aktivitesi,
2. Mikrobik kararsızlık,
3. Amilaz aktivitesinden serbest kalan bileşikler ile hem makar-
na açma hem de doldurma ile ilgili olarak çeşitli ürün formas-
yonlarından kaynaklanan çeşitli kaynağa ve yapıya sahip bile-
şikler arasında potansiyel kimyasal ve biyokimyasal etkileşim,
4. Protein yapısı ve hamur nişastası bakımından mikrobik sta-
bilizasyon işlemlerinin (pastörizasyon) etkileri.

Taze makarna üretiminde, bütün makarna temel bir terkip 
maddesidir ve bunun katılımı sadece makarnanın organo-
leptik ve besinsel yanlarıyla ilgili değildir. Yumurta aynı za-
manda önemli teknolojik rol oynar; özellikle de irmiğe kat-

ProDuCtion tECHnoloGiEs anD stratEGiEs 
to liMit Pasta stiCKinEss
Now that we have established that pasta stickiness is closely 
related to the raw material’s qualities, we need to look into 
which technologic solutions to apply in order to limit the said 
effects. This problem has nothing to do with technologic so-
lutions such as drying the pasta and especially the operation 
temperature. When dried pasta is concerned, this best results 
are achieved at high drying temperatures (>85°C), with fine 
grinded semolina and the use of the proper temperature that 
will provide satisfying responses to high levels of starch de-
terioration. For this type of semolina, the final result in term 
of quality (no stickiness or low levels of stickiness)  is directly 
related to the general protein content, in other words, to the 
quantity of the protein content making up the gluten.

Actually, high level of protein is the semolina’s most important 
quality for hot-drying technology while the quality of gluten 
is important for drying at lower temperatures (<60°C). There-
fore, fine grinded semolina with high levels of starch damage 
is definitely not suggested. The stickiness problem for using 
the semolina type above for pasta production (only opened or 
filled) covers other factors related to specific product features 
such as those below:

1. High or stable level of pasta moisture; as the optimum 
condition of and specific to enzyme activities in general, sup-
plementing with high levels of free water and (Aw) amylase 
activity,
2. Microbial instability,
3. Potential chemical and biochemical interaction between 
compounds with various sources and structures originating 
from various product formation in relation to pasta opening 
and filling with compounds released from the amylase activity,
4. The effects of microbial stabilization processes (pasteuriza-
tion) of protein structure and dough starch.

During the production of fresh pasta, the whole pasta is one 
mixture and adding this is not just related to organoleptic and 
nutritious features of the pasta. Eggs also play an important 
technologic role; especially because of the protein it gives to 
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tığı protein itibarıyla. Bu katkı makarnanın protein yapısının 
dayanımını ve esnekliğini geliştirir ve daha önce değindi-
ğimiz gibi ürünün yüzey yapışkanlığının dengelenmesine 
yardımcı olur. Yumurtanın hamur hazırlamaya yönelik protein 
(ve lipid) katkısını bir kenara bırakırsak, geriye öncelikli olarak 
fiziksel ve biyokimyasal nişasta hasarı sorunu kalır. Özel ihti-
yaçlarına paralel olarak, özellikle de eğer amaç açılmış makar-
nanın yapışkanlığıyla kesinlikle bağdaşmayan gerçek makarna 
kalitesi elde etmekse en mantıklı çözüm, üretimin akıllıca ya-
pılacak hammadde seçimidir.Taze makarna üretiminde, yapış-
kanlık sadece soğutma aşamasındaki ürünle ilgili değil, aynı 
zamanda (ve bazen bir o kadar önemli olarak) üretim süreciyle 
de yakından ilgilidir. Buna ilişkin ana örnekler şunlardır:
1. Makarnanın kalibrasyon sırasında “zarar gören” veya cappel-
letti kalıplama makinelerinin kavrayıcılarına, ravioli kalıplama 
makinelerinin damgalarına ve genel olarak kalıplama cihazla-
rına yapışma eğilimi göstermesi,
2. Makarnanın sarsak ve konveyör bantlarına yapışması, çıkış 
noktalarında yığılma yaparak engeller veya bariyerler oluştur-
ması ve hatta bazen konveyörlerin kendisinin geri dönme ha-
reketiyle baş aşağı olarak geri dönmeleri,
3. Ürünün yüzey yapışkanlığı ürünün tek tek parçalarının giriş-
te pastörize makinesine veya tartım makinelerinin titreştirme 
kanallarına dengeli dağıtılmasını güçleştirir,
4. Tek tek parçaların bir araya toplanması ve ambalajların iç 
taraflarına yapışıp istenmedik ve sorunlu birikim yaratmaları.

Eğer irmiği değiştirmek istemiyorsak ve eğer yapışkanlık soru-
nu yukarıda açıklandığı kadar ciddi değilse ve bunun için yete-
rince etkili çözümler bulunabiliyorsa ne yapılabilir?

Hamur en etkili çözümlerin uygulanmasına yönelik ana noktadır 
ve bu özelliğini korur. Eğer mümkünse, unun hidratlanması-
na yardımcı olan bir ön mikser kullanın veya alternatif olarak 
hamur nem düzeyini mümkün olduğunca düşük tutun ve 
kalıplama süresini aşırı uzatmayın. Hamur sıcaklığının doğru 
olup olmadığını kontrol edin; (25°C - 28°C) iyidir, çok yumur-
ta kullanılsa bile, hamurun ılık olup olmadığını dikkate alarak, 
kısa bir kalıplama süresi gerektirir ve her şeyden önce nişasta 
hidrasyonu daha düzenlidir. Eğer hamur sıcaklığı düşük kalır-
sa, irmiğe katılan suyun sıcaklığını artırın.  Hamur terkip mad-
delerinin dozunu ayarlamadan önce daima çalışma ortamındaki 
hava nem düzeylerini kontrol edin ve her şeyden önce irmiğin fiili 
nem düzeyini kontrol edin. Bozulmuş nişastalarla açılan makar-
na söz konusu olduğunda, pastörizasyon, özellikle doygunlaş-
mış buharın kullanılmasıyla, ciddi bir sorun haline gelir. Isı ve 
yüksek su içeriği nişastanın şişmesine katkıda bulunur ve hızla 
jelatinleşme gerçekleşir. Sadece açık yarı saydam görünüm 
almakla kalmaz, aynı zamanda makarnanın soğutulmasından 
sonra meydana gelen sonraki gerileme olgusuna yol açar. Bir-
çok durumda ambalajlanmasından sonra makarnanın dayanı-
mını ve dokusunu bozması muhtemel suyu serbest bırakır ve 
makarnayı birçok noktada sarımsı gevşek lapa haline getirir.

Makarna jelatinleşmesinden kaçınmak için, pastörize makine-
sinin bol miktarda ısı ve nem verdiği dikkate alındığında, ya-

the semolina. This supplement enhances the resistance and 
flexibility of the pasta’s protein structure and helps balance 
the surface stickiness of the product as stated earlier. Put-
ting aside the protein (and lipid) supplement of the egg for 
preparing the dough, the physical and biochemical starch 
damage issue is left behind. In parallel with the special needs, 
especially if the goal is to achieve a  true pasta quality that 
does not agree with the stickiness of the opened pasta, the 
most reasonable solution is to choose the raw material wisely. 
While producing fresh pasta, the stickiness is not only related 
to the product during cooling phase but also (and sometimes 
at least as important as) to the production period. Main exam-
ples of this can be seen below;
1. The damaged parts or parts sticking to graspers of cappel-
letti moulding machinery, stamps of ravioli moulding machin-
ery and moulding machinery in general during the calibration 
of the pasta;
2. Pasta being stuck to shaker and conveyor belts, creating 
blocks and barriers when piled up at outlet points and, even 
sometimes, returning upside-down because of the returning 
movement of some conveyors,
3. The stickiness of the product makes the balanced distribu-
tion of each part of it into the pasteurizer or vibrating chan-
nels of the weighting machinery harder,
4. Separate parts being piled up on one point, sticking to the 
interiors of the packaging and causing unwanted and prob-
lematic residues.

If we do not want to change the semolina and if the stickiness 
is not as serious as explained above and if efficient solutions 
can be found, what can be done?

The dough is the central point in the application of the 
most efficient solutions and it reserves this feature. If pos-
sible, use a pre-mixer that will help the flour hydrate or, al-
ternatively, keep the moisture levels of the dough as low as 
possible and do not prolong the moulding period. Check if 
the dough temperature is right; (25C-28C) is alright, even 
if many eggs have been user, a short period of moulding is 
necessary and starch hydration is more stable depending 
on whether the dough is warm. 

If the temperature of the dough is low, heat up the water being 
added to the semolina. Before adjusting the amounts of dough 
mixture materials, be sure to check the surrounding humidity 
levels and above all else, check the active moisture levels of 
the semolina. When pasta opened with corrupted starch is 
concerned, pasteurization, especially with the use of saturated 
steam, becomes a serious issue. Temperature and high content 
of water contributes in the swelling of starch and gelatinization 
quickly takes place. It does not only take on a clear semi-trans-
parent outlook, it also causes the regression process that takes 
place after the pasta has been cooled down. After packaging 
it in various situations, deterioration of the resistance and pat-
tern of the pasta releases the contingent water and turns the 
pasta into yellow green lumps in many points.
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pılabilecek tek şey ürünün işlem odası içinde kalma süresini 
azaltmak ve aynı zamanda mikrobiyal varlığın yok edilmesi 
amacıyla işlemin süresi ile tesiri arasında doğru dengenin 
araştırılmasıdır. Pastörize makinesinden çıkan makarna yüze-
yini kurutmaya yönelik havalandırma da gerçek bir teknolojik 
bilmecedir. Eğer hava ortam sıcaklığındaysa, makarna sadece 
kurutulmayacak, aynı zamanda yeniden pislenecektir; bir baş-
ka deyişle, gerçekleştirilmiş olan pastörizasyonun tek etkisi 
organoleptik özelliklerini tahrip etmesidir. Eğer hava sıcaksa, 
yani 65°C’nin üzerindeyse (ürünün yeniden pislenmesini en-
gellemek için), nişasta jelatinleşmesi devam edecek ve yan 
saydam görüntü ve renk kaybı maksimum boyuta ulaşacaktır.
Çözüm nedir? İrmiği düşük amilaz aktivitesine sahip olan ve 
orta veya orta üstü öğütülmüş bir irmikle ve her halükarda mi-
nimum veya düşük nişasta hasarı yüzdesine sahip bir irmikle 
değiştirin. Sonuçta yüzey yapışkanlığı ortadan kalkmakla kal-
mayacak, aynı zamanda ürünün görünümünde ve genel kali-
tesinde iyileşme görülecektir.

notlar
(1) Amilaz enzimleri: nişasta bileşiklerinin (amiloz ve amilo-
pektin) zincirlerini parçalayan hidrolitik enzimlerdir; böylece 
glikosidik düzeyde bir su molekülü eklerler. Amilopektin en-
zimlerle karşılaştırıldığında amiloz, amilaz tarafından daha 
kolay parçalanır.
(2) Protein denatürasyonu, yapısal organizasyonu değiştiren bir 
olgudur; bu değişim özellikle fiziksel ve biyolojik özellikleri etki-
ler. Denatürasyon bir protein, kimyasal reaksiyon veya hidrolitik 
olgu içermez. Genel olarak denatürasyon, hidrojen bağlarının 
kopmasıyla meydana gelen ve dönüşü olmayan bir olgudur.
(3) Amilaz aktivitesi sonucunda serbest kalan şekerler genel-
likle indirgeyicidir. Bir başka deyişle, oksijen kaybını ve önemli 
miktarda hidrojen kazanımını belirleyen kimyasal reaksiyon-
lardan sorumludurlar. Hamurda indirgeyici şekerlerin var 
olması maillard reaksiyonuna yol açar ve bu reaksiyon besin 
değeri kaybını ve ürün renginin değiştirilmesinden ve tuhaf ve 
anormal kokuların baş göstermesinden sorumlu olan anormal 
bileşiklerin oluşmasını belirler.

In order to avoid gelatinization of pasta, considering the pas-
teurizer give out an awful amount of heat and humidity, the 
only thing to be done is to decrease the period of time it stays 
within the operation room and also look into the balance be-
tween the operation period and its effect in order to terminate 
microbial presence.
Ventilation used to dry the surface of the pasta coming out of 
the pasteurizer is another technologic riddle. If the weather 
temperature is the same as the room temperature, the pasta 
will not only be dried but also get dirty again; in other words, 
the only effect of such pasteurization is the destroyed organo-
leptic features. If the weather is hot, over 65°C (in order to pre-
vent the product from getting dirty again), starch gelatiniza-
tion will continue and side transparent appearance and colour 
loss will reach maximum.

What is the solution? Replace the semolina with a medium 
or above-medium grinded semolina with low amylase activ-
ity and with one that has a minimum or low starch damage 
percentage just in case. As a result, not only the surface sticki-
ness will be removed but also the appearance and the general 
quality of the product will be improved.

notes
(1) Amylase Enzymes: enzymes that break the chains of starch 
compounds (amylose and amylopectin) and thus add a water 
molecule on glucosidal level. Compared with the amylopectin 
enzymes, amylose can be broken more easily by amylase. 
2) Protein denaturation, is a phenomenon that shift struc-
tural organisation; this change affects physical and biological 
features in particular. A denaturation protein does not have 
chemical reaction or hydrolytic fact. In general, denaturation 
is an irreversible state that originates from the breakdown of 
hydrogen links.
(3) Sugars released due amylase activity are reductive in general. 
In other words, they are in charge of the chemical reactions that 
set the loss of oxygen and input of substantial amounts of hydro-
gen. Presence of reductive sugars in dough causes the maillard 
reaction and this reaction decides on the generation of abnor-
mal compounds that are responsible for the product’s change of 
colour and weird and abnormal odours being emitted.

Kaynak - Resource: Bilimsel Yönleriyle Makarna, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği, Ankara, 2008
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ÖZEt
Dondurulmuş hamur teknolojisinde henüz tam olarak çözüle-
meyen temel sorun, dondurarak depolamaya bağlı olarak mey-
dana gelen kalite kayıplarıdır. Kaliteyi bozan en önemli etkenler, 
maya aktivitesinin ve hamur gluten yapısının donma ile zarar 
görmesidir. Dondurma prosesi ve dondurarak depolama süre-
cinin olumsuz etkilerinin giderilmesinde optimum proses ve 
depolama koşullarının belirlenmesi konusunda farklı çalışmalar 
mevcuttur. Bu çalışmada, işleme koşullarının dondurulmuş ha-
mur ve son ürün kalitesine etkileri üzerinde durulmuştur.

1.GİrİŞ
Günümüz fırıncılık endüstrisinde dondurulmuş hamur kullanı-
mı ve dondurulmuş ürünlere olan talep, bunların taze haldeki 
pişirilmiş ürünlere kolaylıkla dönüştürülebilmesi, kısa bir mua-

aBstraCt
The main problem in frozen dough technology, which has 
not been solved yet, is the quality losses stemming from stor-
age by freezing. The most significant factors that damage the 
quality are damaged yeast activity and the gluten structure of 
frozen dough. There are various studies concerning the deter-
mination of optimum process and storage conditions to elimi-
nate the negative effects of freezing process and frozen stor-
age processes. In this study, the effects of process conditions 
on the frozen dough and end product quality are discussed.

1.introDuCtion
Today, the demand for frozen dough usage and the frozen 
products in bakery industry is gradually increasing as these 
can be converted into fresh baked products easily and be-
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mele veya ısıl işlemle tüketime hazır hale gelebilmesi ve depo-
lama sürelerinin uzun olması nedeniyle giderek artmaktadır.

Bu avantajlarına rağmen, dondurulmuş hamurdan yapılan 
ekmeklerin üretiminde çeşitli problemler mevcuttur. Bu prob-
lemler arasında hamur kuvvetinin azalması ve buna bağlı 
olarak CO2 tutulmasında azalma, fermantasyon süresinin uza-
ması, maya aktivitesinin azalması, ekmek hacminde azalma 
ve son ürünün tekstüründe bozulmalar sayılabilir. Dondurul-
muş hamurdan yapılan ekmeğin kalitesi; formülü oluşturan 
bileşenlerden ve proses parametrelerinden (yoğurma süresi, 
dondurma hızı, depolama süresi, çözdürme hızı, vb.) etkilen-
mektedir (1-8).

Dondurulmuş hamur kalitesi ve stabilitesi, dondurulmuş ha-
mur üretiminde işlem koşullarından etkilenmektedir. Bu işlem 
koşulları arasında yer alan; hamur yoğurma, ön dondurma işle-
mi, dondurma yöntemleri, dondurma işleminin hızı, dondura-
rak depolama süreci ve çözünme işlemi hakkında araştırmalar 
yapılmıştır (9-13). 

Dondurulmuş hamurların depolanması sonucunda, ekmek 
hacminin azalması, fermantasyon süresinin uzaması ve teks-
türel özelliklerin değişmesi gibi bazı olumsuzluklar ortaya çık-
maktadır (14). Aynı zamanda uzun süreli depolamada, kalite 
kayıpları ve son ürün performansında değişkenlik görülmesi 
gibi bazı olumsuzluklar da tespit edilmiştir (15). Bu olumsuz-
luklar zayıf ekmek özellikleri, ekmek hacminin ve raf ömrünün 
azalması şeklinde karşımıza çıkmaktadır (16).

Dondurulmuş hamur stabilitesinin yüksek olması, nihai ürü-
nün kabul edilebilir kalite nitelikleri ile direkt ilişkilidir. Hamur 
stabilitesi ise hamur kuvveti kadar dondurarak depolama iş-
lemleriyle de alakalıdır. İyi kalitede son ürün için, hamur yapı-
sının dondurma ve donma-çözme koşullarına dayanıklı olması 
zorunludur (3).

2. ProsEs KoŞullari VE EtKİlErİ
Dondurulmuş hamur kalitesi hamur formülasyonu kadar, ha-
mur yoğurma süresi, dondurma yöntemi, depolama, çözün-
dürme gibi proses parametrelerinden de etkilenmektedir. Bu 
faktörlerin birbirlerinden bağımsız veya sinerjik olarak maya 
aktivitesini azalttığı, sonuçta CO2 üretimini düşürdüğü veya 
gluten ağına zarar vererek düşük fırınlama performansına ne-
den olduğu bilinmektedir (17). 

Dondurma, dondurarak depolama ve çözündürme sırasında 
meydana gelebilecek kalite kaybı, hamur kuvveti ve maya canlı-
lığının da kaybına, son fermantasyon sürecinin uzamasına, zayıf 
ekmek karakteri ile ekmek hacminde düşüşe ve sonuç olarak da 
son ürün kalitesinin azalmasına neden olmaktadır (17,18).  

Nemeth ve ark. (19) tarafından yapılan bir çalışmada dondu-
rulmuş hamurlar 2 ile 26 hafta arasında gözlemlenmiş ve araş-
tırmaya konu olan tüm uygulamaların (yoğurma enerji girdisi, 
mikser tipi, fermantasyon ile son fermantasyon süresi ve don-

come ready to consume with a quick operation and heating 
process, and as the storage periods are longer.

In spite of these advantages, the consumption of bread made 
of frozen dough has various problems. Decrease of dough 
strength and relative decrease of CO2 retention, increase in 
the fermentation process, decrease in the yeast activity, de-
crease in the bread volume and damages on the end prod-
uct texture can be included in these problems. Quality of the 
bread made of frozen dough is affected from the components 
forming the formula and process parameters (kneading time, 
freezing rate, storage time, defrosting rate, etc.) (1-8).

Quality and stability of frozen dough are affected from the 
process conditions of frozen dough production. There are 
various studies concerning kneading, pre-freezing, freezing 
methods, rate of freezing, storage by freezing and defrosting 
among these operation conditions (9-13). 

In consequence of the storage of frozen dough, some nega-
tive outputs emerge, such as decrease of bread volume, in-
crease in the fermentation period and changes in the textur-
al features (14). In long-term storage, some negative outputs 
such as quality losses and changes in the end product per-
formance have also been seen (15). These negative outputs 
cause poor bread features and bread volume and decrease 
in the shelf life (16).

High stability of frozen dough is directly related to the ac-
ceptable quality features of the end product. Dough stability 
is related to storage processes, as well as dough strength. For 
a good-quality result, dough structure should be resistant to 
freezing and defrosting conditions (3).

2. ProCEss ConDitions anD EFFECts
Frozen dough quality is affected from process parameters 
such as kneading time, freezing method, storage and defrost-
ing processes, as well as dough formulation. It is know that 
these factors decrease the activity of yeast independently or 
synergistically and thus decrease the CO2 production and 
cause low baking performance by damaging the gluten net-
work (17). 

Quality loss that may occur during freezing, frozen storage 
and defrosting causes losses in the dough strength and yeast 
activity, extension in the fermentation period, decrease in the 
bread volume with poor bread features and finally decrease in 
the end product quality (17-18). 

In a study carried out by Nemeth et al. (19), frozen dough was 
observed for 2-26 weeks and it was detected that all process-
es included in the study (kneading energy input, mixer type, 
fermentation-end fermentation time and freezing-defrosting 
cycles) had significant effects on the bread quality (in terms of 
bread volume and/or bread score). In general terms, these ef-
fects were detected to emerge more specifically together with 
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ma-çözülme döngüleri) ekmek kalitesi (ekmek hacmi ve/veya 
ekmek skoru açısından) üzerinde önemli etkilerinin olduğu 
tespit edilmiştir. 
Genel olarak, bu etkilerin donmuş depolama süresinin uzama-
sı ile daha belirgin olarak ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Don-
durarak depolama öncesi ve sonrası işlemlerin, dondurulmuş 
hamur üretiminde hamur stabilitesi ve son ürün kalitesini et-
kileyen, maya gelişimi ve gaz tutma gücü, gluten protein mat-
riks yapısı ve dolayısıyla hamur kuvveti/stabilitesi üzerinde 
etkili olduğu belirtilmektedir.

2.1. DonDurMa ÖnCEsİ İŞlEMlEr
yoğurma
Hamurun uzayabilirlik ve direnci üzerinde yoğurma işleminin 
etkisi büyüktür. Bu noktada yoğurma süresi önemli rol oynar. 
Glutenin viskoelastik özellikleri, yoğurma sırasında hidrate un 
proteinlerinin interaksiyonu ile gelişir. Ayrıca, gluten matriksi 
içinde, lipitler, tuzlar, nişasta olmayan polisakkaritler ve nişasta 
gibi diğer komponentler ile proteinin interaksiyonu gerçekleşir.  

Dondurulmuş ekmek hamuru yapımında, hamurun yoğurma sı-
caklığının (16°C ve 31°C) etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, 14 
hafta dondurulmuş depolama sonrası fırınlanan ekmeklerde, yo-
ğurma sıcaklığı 16°C olan hamurların gaz oluşturma gücü ve top-
lam ekmek kalitesi, 31°C olanlardan daha yüksek bulunmuştur 
(20). Dondurulmuş ekmek hamurlarında 8-20 dakika arasında 
değişen yoğurma süreleri ile ekmek hacmi arttırıcı katkıların 
etkinliklerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, maksimum yoğur-
ma süresinin (4 dakika yavaş, ardından 16 dakika hızlı düzey-
de) spesifik ekmek hacmi üzerinde en etkili faktör olduğu tes-
pit edilmiştir. Ayrıca aynı çalışmada 4°C’de soğuk depolanmış 
hammadde kullanımının, yoğurma süresi ile birlikte ekmek 
kalitesini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir (17). 

Dinlendirme
Dondurulmuş hamur üretiminde maya aktivitesini sınırlamak 
ve donmadan önce fermantasyonu önlemek için hamurun din-
lendirilmesinden genellikle kaçınılmaktadır (14). Yapılan farklı 
çalışmalarda dondurma öncesi hamurda meydana gelen fer-
mantasyonun, ileriki aşamalarda maya aktivitesini olumsuz et-
kilediği belirtilmektedir (17,21). Yarı fermente bir hamur hassas 

extension in the storage times. It was stated that the processes 
before and after the frozen storage had an effect on the sta-
bility of the dough, end product quality, yeast growth, occlu-
sion power, gluten-protein matrix structure and thus dough 
strength/stability in the production process of frozen dough.

2.1. PrE-FrEEZinG ProCEssEs
Kneading
Kneading has a significant effect on the extensibility and re-
sistance of the dough. At this point, kneading time plays an 
important role. Viscoelastic features of gluten is developed by 
interaction of the hydrated flour proteins during kneading. In 
addition, interaction between other components such as li-
pids, salts, non-starch polysaccharides and starch, and protein 
is performed within gluten matrix. 
Concerning the frozen bread dough making, in a study per-
formed to research the effects of kneading temperature (16°C 
and 31°C), it was founded that in the bread types which were 
stored for 14-week as frozen, the dough with a kneading 

temperature of 16°C had a more pneumatolysis power and 
higher total bread quality when compared to the dough with 
a kneading temperature of 31°C (20).

In a study in which the kneading times ranging from 8 to 20 
minutes and the effects of the additives for increasing the 
bread volume of frozen bread dough, it was founded that the 
maximum kneading time (4 minutes slow and then 16 min-
utes fast) is the most effective factor on the specific bread 
volume. In addition, it was stated that usage of raw material 
which was stored at 4°C effects the bread quality positively in 
the same study (17). 

Maturing
In order to limit the yeast activity and prevent fermentation 
before freezing in frozen dough making process, maturing 
of dough is generally avoided (14). In different studies per-
formed, it was founded that fermentation before freezing ef-
fects the yeast activity negative in future steps (17,21). Semi-
fermented dough has a sensitive structure. When such dough 
is frosted, internal pressure of the gas cells in the dough de-
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bir yapıya sahiptir. Böyle bir hamura dondurma işlemi uygulan-
dığı zaman, hamurun içindeki gaz hücrelerinin iç basıncı azalır, 
fermente hamurun toplam hacmi düşer. Ayrıca buz kristallerinin 
oluşumu sonucu gaz hücreleri parçalanabilir (22). Dondurulmuş 
ekmek hamurlarında ön fermantasyon etkisinin araştırıldığı bir 
çalışmada; farklı sürelerde 30°C’de bekletilerek ön fermantas-
yona tabi tutulan hamurlarda, dondurma, çözündürme ve fı-
rınlama aşamalarında yapılan ölçümlerde, hacim azalması göz-
lenmiştir. Ekmeğin iç gözenek yapısı incelendiğinde ise daha 
büyük ancak daha az sayıda gaz hücresi tespit edilmiştir (23).

Ön soğutma veya Ön Dondurma 
Ekmek hamurunda dondurma öncesi ön uygulamalar yapı-
larak dondurmanın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik 
farklı çalışmalar yapılmaktadır. Dondurma öncesi farklı süre-
lerde ön soğutma muamelesi genel olarak başarılı olmakta-
dır.  Ekmek hamurunda dondurma öncesi 4°C’de 2 saat bek-
letilen hamurlardan elde edilen ekmeklerde, hacim kaybının 
minimum olduğu tespit edilmiştir (23). Dondurma öncesi ön 
soğutma uygulamasının ekmek hamurunun kalitesi üzerine 
etkisinin araştırıldığı farklı bir çalışmada ise dondurma öncesi 
hamurlara 0-10°C’de 1-3 saat ön soğutma işlemi uygulanmış-
tır. -18°C’de dondurularak depolanan hamurların 1, 7 ve 17. 
günlerdeki gaz oluşturma kapasiteleri ölçülmüştür. Taze ha-
mura göre, hamurların dondurma sonrası gaz üretim kapasite-
lerinin tüm uygulamalarda düştüğü gözlenmiş ancak 0°C’de 1 
ve 3 saat ile 10°C’de 1 saat ön soğutma uygulanmasının 0°C’de 
30 dakika uygulamasına göre daha fazla gaz üretimi sağladı-
ğı tespit edilmiştir (24). Dondurma öncesinde uygulanan “ön 
soğutma” işleminin, maya hücrelerinin etrafında daha az ve 
küçük buz kristalleri oluşumunu sağladığı, dondurma sıra-
sında ve depolamada buz kristallerinin maya hücresine daha 
az zarar verdiği düşünülmektedir.  Ön soğutma ve dondurma 
hızının (freezing rate) tekstürel değişim üzerindeki etkilerinin 
araştırıldığı bir çalışmada ise, yavaş çözündürülmüş yapıda en 
az reolojik değişiklik, ön-soğutma (3°C de 30 dakika) uygula-
narak elde edilmiştir (25).

2.2. DonDurMa sirasi VE sonrasi İŞlEMlEr
Dondurma 
Donma hızı, maya gelişimi ve gaz tutma gücünü etkileyen 
faktörlerden bir tanesidir. Donma hızı, maya aktivitesini dü-
zenlediği için dondurulmuş hamur kalitesinde en önemli fak-
tör olarak kabul edilir. Donma hızı, hücrede kristal buz oluşu-
munu engelleyecek yeterlilikte olmalıdır. Çok hızlı donmanın, 
gaz oluşturma gücünü ve maya hücrelerinin sayısını azalttığı 
bildirilmektedir (13,26). Dondurulmuş hamur performansını 
geliştirmek, mayanın türü veya miktarı kadar, donma hızı ve 
donma sıcaklığı gibi bazı teknolojik parametrelerin optimize 
edilmesine de bağlıdır. Başlangıçtaki bu optimizasyon don-
durulmuş hamurun depolama süresinin 50% - 100% arasında 
uzatılabileceği anlamına gelmektedir (11). 

Dondurulmuş hamur üretiminde dondurma işleminden he-
men önce, hamurda olası fermantasyon başlangıcını önle-
mek için hamur sıcaklığının 20°C’nin altında tutulması önem-

creases and the total volume of the fermented dough drops. 
Also, as a result of the formation of ice crystals, gas cells can be 
fragmented (22). 

In a study in which the effects of pre-fermentation in frozen 
bread dough was researched, it was stated that the dough 
which was fermented after storing at 30°C, a decrease in the 
volume was observed in the measurements performed at 
freezing, defrosting and baking levels. When the inner pore 
structure of the bread was analyzed, bigger but less gas cells 
were determined (23).

Pre Cooling or Pre Freezing 
There are different studies to decrease the negative effects of 
freezing with pre-treatments in the bread dough. Pre-cooling 
treatment at different time before freezing osting is generally 
successful. 

It was detected that the bread types made of dough which 
was stored under 4°C for 2 hours had the minimum volume 
loss (23). In a different study in which the effect of pre-
cooling before freezing on the bread dough quality was 
assessed, the dough was pre-cooled under 10°C for 1 to 3 
hours before frosting process. The pneumatolysis capacity 
of the dough which was stored under -18°C was freezing on 
1st, 7th and 17th days. It was observed that pneumatolysis 
capacity of the dough after freezing decreased in all appli-
cations; however it was stated that the pre-cooling process 
under 0°C for 1 to 3 hours and 10°C for 1 hour provided more 
pneumatolysis when compared to the process under 0°C for 
30 minutes (24). It is also thought that “pre-cooling” process 
provides less and smaller ice crystals around the yeast cells 
and ice crystals cause less damage to the yeast cells during 
freezing and storage. 

In a study in which the effects of pre-cooling and freezing rate 
on the textural change was researched, the least rheological 
change in the slowly defrosted structure was achieved with 
pre-cooling (under 3°C for 30 minutes) (25).

2.2. ProCEsss DurinG anD aFtEr FrEEZinG
Freezing 
Freezing rate is one of the factors that affect the yeast growth 
and occlusion power. Freezing rate is accepted as the most im-
portant factor in the frozen dough quality as it regulates the 
yeast activity. Freezing rate should be enough to prevent the 
crystal ice formation in the cell. It is known that quick freezing 
decreases the pneumatolysis power and the number of yeast 
cells (13,26).

Developing the performance of frozen dough is dependent 
on the optimization of some technological parameters such 
as freezing rate and freezing temperature, as well as the type 
and amount of the yeast. This optimization at the beginning 
means that storage time of the frozen dough can be increased 
up to 50% to 100% (11). 
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lidir. Bu durum, maya hücrelerinin hamur matriksi içerisinde 
ozmotik basınçla meydana gelecek zarara karşı yüksek hassa-
siyet göstermeleri şeklinde tanımlanabilir (27).

Donmuş Depolama 
Hamurun gaz tutma gücü ile maya gelişimi, depolama sıcaklık-
larından, dondurarak depolama süresinden etkilenmektedir. 
Ayrıca dondurarak depolama sırasında zaman geçtikçe ekmek 
hamurunun kalitesini kaybettiği belirtilmektedir (6,28,29). Ek-
meklik kalitesinin kaybına 1) hem mayanın canlı kalmasının 
hem de aktivitesinin azalması nedeniyle gaz oluşum gücünün 
azalması ve 2). hamur kuvvetinin aşamalı olarak kaybolması-
nın etkili olabileceği belirtilmiştir (14).

Donmuş hamurdaki maya miktarı, dondurulmuş depolama 
süresine, hamur formülasyonuna ve çözünmeden sonraki 
arzu edilen fermantasyon süresine bağlıdır. Farklı araştır-
macılar, donmuş depolama süresinin hamurun tekstürel ve 
reolojik özelliklerini direkt etkilediğini belirtmektedir (30). 
Dondurulmuş hamurlarda, fırınlanmış son ürün hacmini ve 
fırınlama aşamasında fırın sıçramasını etkilediğinden hamur 
uzayabilirlik özelliği çok önemlidir. Dondurulmuş depolama 
süresi uzadıkça, hamurun gluten ağı bozulumuyla ilişkilen-
dirilen uzayabilirlik özelliğinin azaldığı tespit edilmiştir (31). 
Donmuş depolama süresindeki artış ile son fermantasyon 
süresinde de artış meydana gelmektedir. Son fermantas-
yondaki bu artış, düşük dondurma sıcaklığı ve buna bağlı 
maya hücre sayısında ve gaz oluşturma gücünde düşme ile 
ilişkilendirilmiştir (3). 

Donmuş depolama sıcaklığı ile ürün kalite özellikleri direkt ola-
rak ilgilidir. -10°C ve -20°C de depolanan hamurlardan elde edi-
len ekmeklerin yüksek özgül hacimli, daha açık renkli ve yumu-
şak yapıda oldukları, ancak nispeten yüksek oranda bayatlama 
görüldüğü tespit edilmiştir. -30°C ve -35°C’de depolanan don-
durulmuş hamurlardan elde edilen ekmeklerin ise daha düşük 
hacimli ancak daha düşük bayatlama oranına sahip oldukları 
belirlenmiştir (1).

Meziani ve ark. (27) tarafından dondurulmuş hamurların raf ömrü 
süresince reolojik değişimleri üzerine yapılan bir çalışmada, ha-
mur reolojisindeki değişimlerin depolamanın ilk 27 gününde 
çok yoğun olduğu tespit edilmiştir.  Donmuş depolama sırasında 
sıcaklık dalgalanmaları kaçınılmazdır. Hamurun depolanması ve 
dağıtımı sürecinde soğuk zincirindeki dalgalanmalar, buz kristal-
lerinin yapısının değişmesine ve yeniden kristalizasyona bağlı 
kalite kayıplarına yol açmaktadır. Büyük sıcaklık dalgalanmaları-
nın olduğu donmuş depolama sürecinde 16 haftadan sonra test 
edilen hamurlarda, karbondioksit üretiminde ve ekmek iç yapı 
sıkılığında önemli azalma tespit edilmiştir (4). 

Onaltı hafta üzerinde donmuş depolama yapılacak hamurlar-
da, raf ömrü süresince sıcaklık dalgalanmasının 3°C’den daha 
az olması gerektiği, aksi durumda raf ömrünün en az 4 hafta 
daha azalacağı ve kalite kayıplarının meydana gelebileceği be-
lirtilmektedir (18).

In the frozen dough making process, it is important that the 
dough temperature should be kept under 20°C in order to 
prevent the initialization of the possible fermentation in the 
dough just before the freezing process. This can be explained 
with that yeast cells in the dough matrix show high sensitivity 
against the damage caused by the osmotic pressure (27).

Frozen storage 
Occlusion power and yeast growth of dough are effected from 
the storage temperatures and frozen storage times. In addi-
tion, it is known that during frozen storage the quality of the 
dough decreases as time passes (6,28,29). It was stated that 
the quality loss of the bread can be caused by 1) the decrease 
of occlusion power as the yeast activity drops and 2) the grad-
ually decrease of dough strength (14).

The yeast amount in the frozen dough is dependent on the 
frozen storage time, dough formulation and the desired fer-
mentation time after defrosting. Different researchers state 
that frozen storage time directly affects the textural and 
rheological features of the dough (30). For frozen dough, 
extensibility feature of the dough is very important as it 
affects the volume of the baked end product and furnace 
springs during baking. It was determined that as the frozen 
storage time extends, extensibility feature related to the 
damage to gluten network of the dough decreases (31). An 
increase in the end fermentation time is seen together with 
increase in the frozen storage time. This increase in the end 
fermentation is related to low freezing temperature and the 
relative decrease in the number of yeast cells and pneuma-
tolysis power (3). 

Quality features of the product are directly related to the frozen 
storage temperature. It was determined that the bread made of 
dough stored under -10°C and -20°C has higher specific volume, 
lighter color and soft structure but show higher staling. However 
it was stated that bread made of dough stored under -30°C and 
-35°C has lower volume but lower staling rate (1).

In a study carried out by Meziani et al. (27) concerning the 
rheological changes of the frozen dough during shelf life, it 
was founded that the changes in the rheology of the dough 
was very intense on the first 27th days. 

Temperature fluctuation is inevitable during frozen stor-
age. Fluctuations in cold chain during the storage and de-
livery of the dough causes changes in the structures of the 
ice crystals and quality losses stemming from crystalliza-
tion. It was founded that during frozen storage in which 
big temperature fluctuations were seen, the dough tested 
after the 16th week, carbon dioxide production and den-
sity of the inner structure of the bread decreased signifi-
cantly (4).

It is stated that for dough to be stored as frozen more than six-
teen weeks, temperature fluctuations during shelf life should 
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Çözündürme 
Maya gelişimi ve gaz tutma gücü, donma-çözündürme dön-
güsünden (32) etkilenmektedir. Undaki gluten protein mat-
riks yapısının depolama sürecinde ve tekrarlayan donma/
çözündürme döngüsünde zarar gördüğü tespit edilmiştir 
(33). Hamur yapısındaki bu zayıflama, gaz tutma kapasitesi-
nin düşmesi ve ürün kalitesinin zarar görmesiyle sonuçlan-
maktadır (22,28,33). Dondurarak depolama ve donma-çö-
zündürme döngüsü sırasında oluşan buz kristalleri, gluten 
proteinin yapısına fiziksel olarak zarar vermektedir (34) ve 
bunun sonucunda da hidrofobik bağlar zayıflamakta, ha-
mur gluten ağında su molekülleri yeniden dağılmakta, gaz 
tutma kapasitesinde dolayısıyla ekmek hacminde azalma 
meydana gelmektedir (15,28).

sonuÇ
Dondurulmuş hamur ürünlerinin, kullanımının kolay olma-
sı, kısa bir fırınlamayla taze ürün tüketim ihtiyacını karşı-
laması ve uzun raf ömrüne sahip olması gibi nedenlerden 
dolayı, pazardaki payı gün geçtikçe artmaktadır. Bu ürün-
lerin dondurma prosesi süresince olası kalite kayıplarının 
engellenmesi; kontrollü işlem parametreleri, hamur içeriği-
ne bağlı optimum depolama süresinin belirlenmesi, sıcaklık 
dalgalanmalarının en az düzeye çekilmesi, donmuş depola-
ma öncesi uygulanabilecek ön işlemler, yoğurma ve dinlen-
dirme gibi hamur işleme basamaklarında sıcaklık-süre gibi 
parametrelerin son ürün kalitesine bağlı olarak optimize 
edilmesi ile mümkün olabilecektir. Dondurulmuş hamur-
dan en kaliteli ürünü elde etmek formül veya prosese ilişkin 
faktörler arasında etkileşim göstermekle birlikte, dondurul-
muş hamur süreç optimizasyonunun her ürüne ve prosese 
özgü olacağı unutulmamalıdır.

be less than 3°C; otherwise shelf life will decrease at least 4 
weeks and quality losses will be seen (18).

Defrosting 
Yeast growth and occlusion power are affected from the freez-
ing-defrosting cycle (32). It was determined that gluten protein 
matrix structure of the dough is affected during storage period 
and at recurring freezing-defrosting cycle (33). This reducing in 
the dough structure results in decrease in the occlusion capac-
ity and damage to the product quality (22,28,33). Ice crystals 
formed during frozen storage and freezing-defrosting cycle 
causes damage to the physical structure of the gluten-protein 
structure (34) and thus hydrophobic bonds weaken, water mole-
cules in the dough gluten network spreads again and a decrease 
in the occlusion and thus dough volume is seen (15,28).

ConCulusion
Market share of the frozen dough products is gradually in-
creasing as they are easy-to use, meet the consumption re-
quirements for fresh products and have a long shelf life. Pre-
vention of the possible quality losses of these products during 
freezing process can be achieved with the optimization of pa-
rameters such as controlled process parameters, determina-
tion of the optimum storage time according to the dough con-
tent, minimizing the temperature fluctuations, pre-treatments 
to be applied before frozen storage and temperature-time pa-
rameters at kneading and maturing levels, in accordance with 
the end product quality. Achieving an end product with the 
highest quality from frozen dough shows an interaction with 
the formula and factors concerning the process and it should 
be noted that optimization of frozen dough will be specific to 
each product and process.
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ÖZEt
Buğdayı işleyen sektör ile ülke tarımı arasında çok yakın ve 
doğrudan bir etkileşim bulunmaktadır. Un, makarna, biskü-
vi ve ekmek sektörü, çiftçi nüfusunun büyük çoğunluğunun 
buğday tarımı yaptığı ülkemizde en önemli sektörlerden bi-
ridir. Sektörün ihracatı son yıllarda hızla artmış ve firmalarda 
önemli gelişmeler gözlenmiştir. Bu gelişmelere rağmen kali-
teli, sürekli, yeterli ve rekabetçi fiyatla hammadde temininde 
yaşanan sıkıntılar, gıda güvenliği ile ilgili sorunlar, hammadde 
istatistiklerinin sağlıklı olmaması ve veri tabanı yetersizliği sek-
törün temel hammadde sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır 
(iso.org.tr., 2009; dpt.gov.tr., 2009; Atlı ve ark.2010). 

Buğdayın kalitesi iklime, genetik farklılığa, yetiştirme koşul-
larına ve depo koşullarına bağlı olarak önemli değişiklikler 
gösterir. Buğdaydan elde edilen un, makarna, bisküvi ve 
ekmeğin kalitesi de hammaddeye bağlı olarak değişim gös-
termektedir. Türkiye’de sektörün arzu ettiği kalite ve mik-
tarda sürdürülebilir şekilde hammadde üretilememektedir. 
İklime bağlı olarak bu sorun bazı yıllar daha da fazla önem 
kazanmaktadır. 

Gelecek yıllarda; iklimdeki değişimler, enerji sıkıntısı, gıda gü-
venliği konusunda tüketici talebinin artması, gıda denetimin 
daha etkin olması ile beslenme–hastalık ilişkilerinin sürekli 
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aBstraCt
There is a very close and direct interaction between the wheat 
processing sector and national agriculture. Flour, pasta, bis-
cuit and bread sector is one of the most important sectors in 
Turkey, where majority of the farmers are engaged in wheat 
agriculture. In the recent years, the sector witnessed a rapid 
increase in export and important developments in companies. 
Despite of these developments, the problems experienced in 
continuous supply of sufficient amount of high quality raw 
materials at competitive prices, the issues regarding food safe-
ty, unhealthy raw material statistics and database insufficiency 
are still the basic raw material problems of the sector (iso.org.
tr, 2009; dpt.gov.tr, 2009; Atlı et al., 2010). 

The quality of wheat varies significantly depending on the 
climate, genetic differences, growth conditions and storage 
conditions. And the quality of flour, pasta, biscuit and bread 
obtained from wheat varies depending on the raw material. In 
Turkey, there is no sustainable production of the raw material 
in the quality and amount desired by the sector. Depending on 
the climate, this issue can gain more importance in some years. 

In the following years; climate changes, energy scarcity, in-
crease in the consumer demand for food safety, nutrition-
health relationship to be emphasized more with more effec-
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gündemde olması, buğday ve mamul madde üretiminde yeni 
yaklaşımları gündeme getirecektir. Bu bağlamda ekmek, ma-
karna ve bisküvi sektörünün kullandığı ve arzu ettiği kalitede, 
yeterli miktarda hammadde üretimi için uygun çeşit ıslahı, 
uygun yetiştirme tekniklerinin kullanımı, suyu etkin kullanma, 
kuraklığa karşı çözüm arayışı, gıda güvenliği ve hastalıklarla 
mücadele gelecekte Türkiye’nin en önemli hammadde konu-
ları olacaktır.  Bu makalede ekmek, bisküvi ve makarna sek-
törü hammaddesi olan buğdayın kalitesi ve alınması gere-
ken önlemler tartışılacaktır.

tÜrKİyE’DE BuĞDay ÜrEtİMİ VE yEtErlİlİĞİ
Ekmek ve bisküvi üretiminde genellikle ekmeklik buğday, ma-
karna üretiminde ise durum buğdayı kullanılmaktadır. Durum 
buğdayı verileri TÜİK tarafından 2004’ten itibaren toplanmaya 
başlanmıştır. Türkiye’de toplam buğday üretimi 19.674.000 ton 
iken, durum buğdayı üretimi 3.450.000 ton olarak gerçekleş-
miştir (tuik.gov.tr, 2012). Son 20 yılın rakamları dikkate alındı-
ğında buğday üretimi, bazı yıllarda görülen sapmalar dışında, 
19 ile 20 milyon ton arasında değişmektedir. Genellikle bis-
küvilik olarak kullanılan yumuşak ekmeklik buğdayın üretim 
rakamlarıyla ilgili bir veri olmayıp, ekmeklik buğday içerisinde 
dikkate alınmaktadır. 

Türkiye’de ekmek, makarna ve bisküvi üreten sektörün, bazı 
yıllar dışında önemli bir buğday sıkıntısı olmamıştır. Fakat 
kaliteli hammadde bulma konusunda sık sık önemli sorunlar 
yaşanmaktadır. Türkiye nüfusunun artması, üretim alanlarında 
genişleme imkanının olmaması, küresel iklim değişikliği v.b. 
nedenlerden dolayı ülkemizin buğday üretim miktarını koru-
mak ve buğday kalitesini daha üst düzeye çıkarmak için gerek-
li önlemlerin alması zorunludur. 

EKMEK VE BİsKÜVİ sEKtÖrÜ HaMMaDDE KalİtEsİ 
Ülkemizde buğday üretiminin çok önemli bir kısmı ekmek üre-
timinde tüketilmektedir. Günümüzde un ve ekmek sektörleri 
tüketiciye daha fazla çeşit sunmak için yoğun bir çaba için-
dedir. Bu nedenle un sektörü farklı kalitede ekmek üretmeye 
uygun un üretimi çabası içindedir. Gıda güvenliği konusunda 
toplumda artan duyarlılık, ekmek üreticilerini daha kaliteli 
buğday unu kullanarak daha az katkı maddesi ilaveli ekmek 
üretimine zorlayacaktır. Bazı yıllar iklim koşulları nedeni ile sü-
ne-kımıl zararı, başakta çimlenme ve ısı şok proteinlerin (heat 
shocked protein) oluşması ekmek yapmayı zorlaştırmakta ve 
un üreticilerini ekmek sektörünü memnun edecek, standarda 
uygun un üretiminde arayışlara sevk etmektedir. Özellikle ya-
ğışlı ve nisbi rutubetli yerlerde yetiştirilen buğdayda bazı yıllar 
fusarium ve alternaria gibi mikotoksin üreten küflerin aşırı ge-
lişmesi söz konusu olabilir. Ayrıca depo küflerinde aspergillus 
ve penicillium cinslerinin bazı türleri de mikotoksin üreterek 
gıda güvenliği açısından sorun yaratabilir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle buğday kalitesi tanımı, sadece 
öğütme yeteneği ve ekmek yapma özellikleri iyi olan buğday 
olarak tanımlanamaz. Ekmek ve buğday kalitesi tanımı içerisi-
ne mutlaka insan sağlığına zarar vermeyen güvenilir ekmek ve 

tive food inspections will cause new approaches to emerge in 
wheat and end product production. In this sense; improvement 
of the appropriate varieties for producing raw materials in the 
quality and amount requested by the bread, pasta and biscuit 
sector, use of suitable growth techniques, effective use of wa-
ter, search for a solution against drought, food safety and fight 
against diseases will be the most important raw material issues 
of Turkey in the future.   In this article, the quality of the wheat 
that is the raw material of bread, biscuit and pasta sector, and 
the precautions that need to be taken will be discussed.

WHEat ProDuCtion anD aVailaBility in turKEy
Bread wheat is used in bread and biscuit production, and du-
rum wheat is used in pasta production. Durum wheat data 
is collected by TUIK (Turkish Statistical Institute) since 2004. 
While total wheat production in Turkey is 19,674,000 tons, 
durum wheat production is 3,450,000 tons (tuik.gov.tr, 2012). 
When the numbers of the last 20 years were considered, the 
wheat production varies between 19 and 20 million tons with 
the exception of some deviations seen in some of these years. 
Since there is no separate data about the production amount 
of soft bread wheat used generally for biscuit production, it is 
assessed within bread wheat category.  The sector producing 
bread, pasta and biscuit in Turkey didn’t have any significant 
problems concerning wheat except some years. However, 
they frequently face the problem of finding high quality raw 
material. Because of reasons such as the increase of Turkish 
population, impossibility to expand the production fields, 
global climate change, it is required to take some precautions 
to maintain the wheat production of Turkey and to improve 
the quality of the produced wheat. 

raW MatErial Quality in BrEaD anD 
BisCuit sECtor
In Turkey, a big portion of the produced wheat is used in bread 
production. Nowadays, flour and bread sectors work really 
hard to offer more varieties to the consumers. And thus, flour 
sector tries to produce flours enabling production of bread in 
different qualities. The awareness raised in the society about 
food safety will challenge the bread producers to use higher 
quality bread flour and add less additives. Sometimes sunn 
pest - wheat bug damage, germination and heat shocked 
protein problems seen because of climate conditions make it 
hard to produce bread and cause flour producers to look for 
new methods to produce flour in a standard that will satisfy 
the bread sector. Especially for wheat that grows in rainy and 
relatively humid places, molds producing mycotoxin such as 
fusarium and alternaria may overdevelop in some years. More-
over some species of aspergillus and penicillium may produce 
mycotoxin and cause problems regarding food safety.

Because of the abovementioned reasons, the quality wheat is 
not only defined as wheat with good milling and bread mak-
ing capacity. ‘Safe bread and wheat that don’t harm human 
health’ expression should definitely be added to the definition 
of quality bread and wheat. Since bread is a food that we con-
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buğday ifadesinin de ilave edilmesi gerekir. Çünkü ekmek her 
gün yediğimiz bir gıda olduğundan, buğday unundan ekmeğe 
bulaşabilen tehlikeler (özellikle mikotoksin, pestisid kalıntısı) 
ve ekmek katkı maddeleri üzerinde mutlaka durulmalıdır. Op-
timum kalitede ekmek genellikle sert veya yarı sert tane yapılı, 
protein miktarı buğday tanesinde % 12’den daha fazla, su kal-
dırma kabiliyeti yüksek, Alveogram W değeri 250’den fazla ve 
P/G veya P/L değerine göre dengeli hamur özelliğinde undan 
yapılmaktadır. Bu özellikte un olmadığında, enzim ve diğer kat-
kıların ilavesi ile ekmek yapılmaktadır. Bu değerler; ekmek çeşi-
di, formülasyonu ve ekmek yapma metoduna göre değişebilir. 

Buğday kalitesi iklim koşullarına, yetiştirme tekniğine ve 
buğday genotipine göre değişebilmektedir. İklim koşulları 
en çok buğdayın 1000 tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı gibi 
fiziksel özellikleri ile protein miktarı üzerinde etkili olmakta-
dır. Aynı yıl içerisinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetişti-
rilen bir buğday çeşidinde dahi protein miktarı önemli dü-
zeyde farklı olabilmektedir (Atlı, 1987). Bölgeler arasındaki 
bu farklılık her yıl gözlenebilmektedir. Ülkemizin bazı bölge-
lerinin iklim koşulları yüksek protein miktarında buğday ye-
tiştirmeğe uygun iken, bazı bölgelerde protein miktarı düşük 
olmaktadır. Bu durumda protein miktarına etkili faktörlerin 
en önemlisi iklim (yağış miktarı, yağışın dağılımı, sıcaklık vb.) 
olup, bunu yetiştirme tekniği (ekim zamanı, gübre miktarı, 
gübre veriliş zamanı, ekim sıklığı vb.) etkilemektedir. Bu du-
rum da Türkiye’de yüksek protein miktarında ürün yetiştirme-
ye uygun bölgelerin belli aralıklarla yeni tescil edilen çeşitler-
le belirlenmesi gerekir.  Gelecek yıllarda hem kaliteli hem de 
sağlıklı ekmek üretimine uygun buğday yetiştirmek için her 
yıl hasat sonu survey çalışmaları yapılarak Türkiye’de yetişti-
rilen buğdayın kalite özelliklerinin ve gıda güvenliği yönün-
den sorun olabilecek durumların saptanması gerekir. Bu ça-
lışmalar Türkiye’de tahıl işleyen sektör temsilcileriyle birlikte 
yürütülmeli ve ekmek üretimine uygun kalitedeki ekmeklik 
buğday çeşitlerinin yüksek proteinli ürün yetiştirmeye uygun 
bölgelerde yetiştirilmesi için planlamalar yapılmalıdır.

Bisküvi üretimi için en uygun buğday sınıfı ise genelde tek 
başlarına ekmek üretimine uygun olmayan yumuşak buğday-
lardır. Dane sertliği azaldıkça, yani yumuşaklık arttıkça kek, 
bisküvi gibi unlu mamullere uygunluk artmaktadır. Yumuşak 
buğdaylar daha düşük protein miktarına ve daha zayıf hamur 
reolojik özelliklerine sahiptirler. Yumuşak buğdaylarda daha 
az nişasta zedelenmesi oluşur ve bu durum bisküvi, kek gibi 
ürünler için arzu edilen bir özelliktir. Yumuşak buğdaylardan 
yapılan ürünlerin içi daha homojen, yumuşak olup bisküvi 
yayılma özellikleri daha fazladır. Bisküvilik unun genellikle su 
kaldırma kabiliyetinin düşük olması istenir. Analiz yapılan ci-
haza göre değişmekle birlikte tane sertliğinin bir ölçüsü olan 
PSI değeri 70 ve yukarı olan buğday çeşitleri yumuşak çeşitler 
olarak sınıflandırılabilir. Bisküvilik buğdayın bisküvi sanayine 
uygunluğunu ölçmek için PSI yanında protein miktarı, ze-
leny sedimentasyon değeri, un rengi, kül miktarı, yaş gluten, 
AWRC (alkali su tutma kapasitesi), alveogram W, alveogram 
P/L, ekstensogram, farinograf, miksograf ve amilograf testle-

sume everyday, the dangers that are transferred to bread from 
wheat flour (especially mycotoxin and pesticide residue) and 
bread additives should definitely be considered. An optimum 
quality bread is generally produced using flour with hard or 
semi hard wheat having protein amount higher than 12%, 
high water retention capacity, Alveograph W value higher 
than 250 and capacity to produce balanced dough according 
to P/G or P/L value. When the flour doesn’t fulfill these require-
ments, the bread can only be produced using enzymes and 
other additives. These values can vary based on the variety, 
formulation and production method of the bread. 

Wheat quality depends on the climate conditions, growth 
technique and wheat genotype. Climate conditions are most-
ly effective on the wheat’s physical properties such as 1000 
kernel weight and hectoliter weight, and protein amount. 
Even in the same type of wheat that grew in different regions 
of Turkey within the same year, the protein amount can dif-
fer significantly (Atlı, 1987). This difference between regions 
can be seen every year. While climate conditions of some of 
the regions in Turkey is suitable for growing wheat with high 
protein content, the protein amount may be really low in oth-
ers. So the most important factor effective on protein amount 
is climate (amount of precipitation, distribution of precipita-
tion, temperature etc.) and growth technique (planting time, 
fertilizer amount, fertilizing time, planting frequency etc.) 
follows that. And this requires the regions suitable for grow-
ing wheat with high protein amount in Turkey to be regularly 
determined with new registered varieties.  To produce high 
quality wheat that enables the production of healthy bread 
in the years ahead, it is required for the quality properties of 
the wheat in Turkey and the states that can cause problems 
in terms of food safety to be determined by conducting sur-
veys after each year’s harvest. Such studies shall be carried out 
together with the sector representatives processing wheat 
in Turkey and plans shall be made for growing bread wheat 
varieties suitable for high quality bread production in regions 
allowing growth of wheat with high protein content.

And the best wheat class for biscuit production is soft wheat 
that is not generally good for bread production by itself. As 
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rinin ve son aşamada da bisküvi pişirme testlerinden yararla-
nılmaktadır. Yapılan çalışmalarda bazı yumuşak veya yarı sert 
ekmeklik buğday çeşitlerimizin bisküvilik özelliklerinin daha 
üstün olduğu bulunsa bile şu anda Türkiye’de gerçek anlamda 
bisküvilik kalitede bir çeşit bulmak zordur (Atlı ve ark., 1993; 
Doğan ve Uğur, 2004).
Ekmeklik buğday çeşitlerinden düşük protein miktarına sahip 
olanlar bisküvilik amaçla değerlendirilmektedir. Bu soruna ce-
vap bulmak için düşük proteinli buğday yetiştirmeğe uygun 
bölgeler için bisküvi kalitesi yüksek bisküvilik yumuşak çeşitler 
ıslah edilmelidir. Bisküvi sektörü bu çeşitlerin ekmeklik buğday 
ile rekabet edebilmesi için sözleşmeli üretim yapması sektör açı-
sından yararlı olacaktır.

MaKarna VE HaMMaDDE KalİtEsİ  
Makarnanın temel hammaddesi Triticum durum buğdayın-
dan elde edilen irmiktir. Makarna kalitesini etkileyen faktör-
lerin başında, irmiğin üretildiği durum buğdayının kalitesi 
gelmektedir. Türkiye’de durum buğdayı en fazla bulgur, irmik 
ve makarna sektörü tarafından değerlendirilmektedir. Türki-
ye, dünya makarna üretiminde 5’inci sırada olup, üretimde-

ki payı % 5,1’dür. Türkiye’nin makarna üretimi 740.684 ton-
dur (internationalpasta.org, 2012). Makarna ihracatımız ise 
295.916 tona kadar yükselmiştir (makarna.org.tr, 2012). Bu 
ihracatın devam etmesi ve sektörün ileriki yıllarda tüketicinin 
arzu ettiği kalitede mamul üretilmesi için hammadde kalitesi 
mutlaka arttırılmalı ve sektörün ihtiyacına yetecek düzeyde 
üretilmelidir. 

Durum buğdayında da kalite değerleri, çevre koşulları ve geno-
tipten etkilenmektedir. İklim koşulları nedeni ile tanede görülen 
zararlar buğdayın işlenmesi aşamasında sorun yaratmaktadır. 
Kızışmış taneler, süne ve kımıl zararı görmüş taneler, embriyo-
su kararmış taneler, çimlenmiş taneler gibi zarar görmüş tane-
ler öğütme kabiliyetini, irmik ve makarna kalitesini de olumsuz 
etkilemektedir (Dexter ve Matsuo, 1982; Matsuo ve ark., 1982; 
Dexter ve ark., 1998; Özderen ve ark. 2008; Atlı ve ark., 2010b).  
Durum buğdayında camsı tane oranı ve protein miktarı ma-
karna pişme kalitesini etkileyen en önemli kalite özelliklerin-

the kernel hardness reduces, in other words as the kernel gets 
softer, the wheat becomes more suitable for bakery prod-
ucts such as cakes and biscuits. Soft wheat has lower protein 
amount and weaker dough rheological properties. In soft 
wheat, starch damage is less, and this is a desirable property 
for products such as biscuits and cakes. Insides of the products 
made from soft wheat are more homogeneous and soft, and 
their spread ratio is higher. And it is desired for biscuit flour to 
have lower water retention capacity. Even though it changes 
according to the device used for analysis, wheat species whose 
PSI value, which is a measurement of kernel hardness, is 70 or 
higher are classified as soft wheat. Besides PSI; protein amount, 
Zeleny sedimentation value, flour color, ash amount, wet glu-
ten, AWRC (alkali water retention capacity), alveograph W, 
alveograph P/L, extensograph, farinograph, mixograph and 
amylograph tests and biscuit cooking tests were used at the 
last stage to measure the suitability of wheat for the biscuit in-
dustry. Even though it was found that some soft or half hard 
bread wheat varieties in Turkey are superior than the required 
biscuit wheat properties, it is still hard to find a real biscuit qual-
ity wheat in Turkey (Atlı et al., 1993; Doğan and Uğur, 2004).

Those among bread wheat that have low protein value are 
used for biscuit production. To solve this problem, it is re-
quired to improve the production of soft wheat species suit-
able for high quality biscuit production at regions suitable for 
growing wheat with low protein content. It would be good for 
the sector to engage in contract production to enable these 
varieties to compete with bread wheat.

Pasta anD raW MatErial Quality  
The main raw material of pasta is the semolina obtained from 
Triticum durum wheat.  The most important factor that affects 
the pasta quality is the quality of the durum wheat that this 
semolina is produced from. In Turkey, durum wheat is mostly 
used by bulgur, semolina and pasta sectors. Turkey is ranked 
5th in the world pasta production and its share in total pro-
duction is 5.1 %. Turkey’s pasta production is 740,684 tons 
(internationalpasta.org, 2012). And its pasta export amount 
is increased up to 295,916 tons (makarna.org.tr, 2012). For ex-
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den biridir. Genellikle protein miktarı arttıkça makarnanın 
pişme suyuna geçen madde miktarı az olmakta ve makarna pi-
şirildikten sonra diri yapısını muhafaza etmektedir. Camsı tane 
miktarı ve protein miktarı çevre koşullarından (iklim, toprak ve 
yetiştirme koşulları) çok fazla etkilenmekte ve buğday verimi 
ile olumsuz bir korelasyon içinde bulunmaktadır. Her iki para-
metrenin de kalıtım derecesi düşüktür (Atlı, 1987). Kaliteli ma-
karna yapmak için durum buğdayında protein miktarının % 13 
ve üzeri olması gerekmektedir. Protein miktarı % 11’in altında 
olduğunda genellikle kalite düşmektedir. Bunun için durum 
buğdayı protein miktarının yüksek olacağı uygun yetiştirme 
koşullarında üretilmelidir.  Önemli makarna üreten ülkelerde, 
makarna fabrikaları yapışkan olmayan ve iyi kaliteli makarna 
üretiminde kuvvetli glutene sahip durum buğdayı kullanmak-
tadırlar. Bu nedenle irmik rengi iyi, protein miktarı ve gluten 
kalitesi yüksek buğday çeşitleri kullanılmaktadır. 

Gluten kuvvetini tahminde bir çok yöntem kullanılmıştır. 
Bunlardan elle (manual) gluten değerlendirmenin ve Alve-
ograf W değerinin, makarnanın pişme kalitesini tahminde 
en fazla kullanılan testler olduğu belirtilmiştir (E’Egidio ve 
ark., 1990). Gluten kuvvetinin makarna kalitesine etkisi bilin-
mesine rağmen, gluten kalitesini tahminde uluslararası an-
lamda kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir yöntem 
yoktur.  Bazı laboratuvarlar subjektif olan elle gluten yıkama 
yöntemini tercih etmektedirler. Bu yöntemle parmak arasın-
da elastikiyet ve uzama kabiliyetini tahmin etmektedirler. Bu 
yöntemin yanında miksograf, viskoelastograf, farinograf, SDS 
sedimantasyon ve alveograf yöntemleri, durum buğdayının 
kırmasında ve irmiğinde gluten kalitesinin tahmininde kul-
lanılmaktadır. Bu yöntemlerin hepsi gluten kuvveti hakkında 
fikir vermektedir. Son yıllarda Glutograf ve Gluten indeks de-
ğerleri de makarnalık buğdayda kalite değerlendirmede kul-
lanılmaya başlamıştır (Cubadda ve ark.1992; Atlı ve ark.2010b). 
Makarnalık buğday kalitesinin belirlenmesinde en önemli kri-
ter makarna pişme kalitesidir. Makarna pişme kalitesi özellikle 
iki parametre tarafından belirlenir. Kaliteli makarna piştikten 
sonra birbirine yapışmamalı, başlangıçtaki şeklini ve rengini 

port activities to continue at this level and for the sector to 
produce products at the quality desired by the consumers in 
the following years, raw material quality should definitely be 
improved and raw material amount should be kept at a suffi-
cient level. The quality values in durum wheat are also affected 
from environmental conditions and genotype. The damages 
seen on the kernel because of the climate conditions may cre-
ate problems while processing the wheat. Damaged kernels 
such as low heated kernels, sunn pest and wheat bug dam-
aged kernels, kernels with darkened embryos, germinated 
kernels negatively impact the milling and thus semolina and 
pasta quality (Dexter and Matsuo, 1982; Matsuo et al., 1982; 
Dexter et al., 1998; Özderen et al., 2008; Atlı et al., 2010b). 

In durum wheat, vitreous kernel ratio and protein amount are 
the most important quality properties that affect the pasta 
cooking quality. As the protein amount increases, generally 
the amount of pasta mixed into water decreases and the pasta 
preserves its solid structure after it is cooked. Vitreous kernel 
amount and protein amount are widely affected from environ-
mental conditions (climate, soil and growth conditions) and 
they are in a negative correlation with wheat efficiency. Genetic 
degrees of both parameters are high (Atlı, 1987). To produce 
high quality pasta, the protein amount in durum wheat should 
be 13% or higher. And when the protein amount is lower than 
11%, the quality is generally low. Thus durum wheat should be 
produced at appropriate growth conditions where the protein 
amount will be high.  In important pasta producer countries, 
pasta factories use wheat with strong gluten in non-sticky and 
high quality pasta production. Thus wheat varieties, whose 
semolina color is good, protein amount and gluten quality are 
high, are used. There are various methods for estimating the 
gluten strength. It is stated that manual assessment and Alveo-
graph W value are among the most widely used tests in esti-
mating the cooking quality of the pasta (E’Egidio et al., 1990). 
Even though the impact of gluten strength on pasta quality is 
known, there is no internationally accepted common method 
used to estimate the gluten quality. Some laboratories prefer 
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muhafaza etmeli, dayanıklı ve elastik olmalıdır. Pişme kalitesi 
üzerine en etkili faktörlerden biri buğday çeşididir. Diğer bir 
ifade ile protein miktarının yüksek olması ile birlikte, kaliteli 
makarna ancak renk değeri ve protein kalitesi yüksek buğday 
çeşitlerinden üretilebilmektedir.

sonuÇ
Türkiye’de hammadde, miktar olarak genelde yeterli olmasına 
rağmen un, ekmek, makarna ve bisküvi sektörü homojen ve 
standart kalitede hammadde istemektedir. Sürekli ve yeterli 
miktarda, sektörün iç ve dış pazar isteklerine cevap verecek 
kalitede hammadde üretimi ile gıda güvenliği gelecekte en 
önemli çözüm bekleyen sorunlardır. Ekmek, makarna ve bis-
küvi sektörünün her birinin arzu ettiği protein miktarı farklı 
olduğundan buğday, mamul kalitesi dikkate alınarak uygun 
çevrede yetiştirilmelidir. Söz konusu mamul maddelerin prote-
in miktarı yanında buğday çeşidi konusunda da özel tercihleri 
olduğundan uygun buğday çeşidi seçilmelidir. 

Buğday kalitesine ve gıda güvenliğine etki eden faktörler, 
tarladan sofraya kadar uzanan bir zincirin halkalarıdır. Un, 
ekmek, makarna ve bisküvi sektörü her geçen yıl güçlen-
miş ve ihracatını artırmıştır. Sektörün bu konumunu koru-
ması ve daha üst seviyelere gelmesi için zincirin tüm hal-
kalarındaki sorunları çözecek kurumsal bir yapıya ihtiyaç 
vardır. Un, ekmek, makarna ve bisküvi sektörü ilgili çalışan 
insan sayısı ve üretim miktarı düşünüldüğünde, bu sektör 
Türkiye’nin en büyük sektörüdür. Özel sektör temsilcileri 
zincirin her halkasında etkin rol almalıdır. 

manual gluten washing method that is a subjective test. In this 
method, elasticity and stretching capability are assessed. Be-
sides this method; mixograph, viscoelastograph, farinograph, 
SDS sedimentation, alveograph methods are used in estimat-
ing the gluten quality in hybrid durum wheat and semolina. All 
of these methods give an idea about the gluten strength. In the 
recent years, Glutograph and Gluten index values are also being 
used in assessing the quality of durum wheat (Cubadda et al., 
1992; Atlı et al., 2010b).

In determining the quality of the durum wheat, the most im-
portant criterion is pasta cooking quality. Pasta cooking qual-
ity is especially defined by two parameters. High quality pasta 
should not stick together after it is cooked, it should preserve 
its shape and color after cooking , and it should be firm and 
elastic. And one of the most important factors effective on 
cooking quality is the wheat variety. In other words, high pro-
tein amount. High quality pasta can only be produced using a 
wheat variety with high color value and protein quality.

ConClusion
Even though the raw material in Turkey is generally sufficient 
in terms of amount; flour, bread, pasta and biscuit sector re-
quires homogeneous and standard quality raw material. Abil-
ity to continuously produce raw materials in an amount and 
quality that will satisfy the needs of both internal and exter-
nal markets, and food safety are among the most important 
problems that need to be solved. Since the protein amounts 
that bread, pasta and biscuit sectors demand are different, the 
wheat should be raised in an appropriate environment by con-
sidering the product quality. And since these end products also 
have special preferences concerning wheat variety besides 
protein amount, the most suitable wheat variety should be se-
lected.  The factors affecting the wheat quality and food safety 
are like the links of a chain extending from the field to the table. 

Flour, bread, pasta and biscuit sector gained strength every 
year and increased its export. For the sector to maintain this 
position and to even improve it more, there is a need for an 
institutional structure that will solve the problems at all links 
of this chain. When the number of people working in the flour, 
bread, pasta and biscuit sector, and the production amount 
of this sector are considered, it can be concluded that this is 
the largest sector of Turkey. And private sector representatives 
play an active role at each link of this chain. 
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GİrİŞ
İrmiğin üretim kalitesi, “kirlilik” olduğu düşünülen nihai ürün-
de bulunan siyah/kahverengi parçacıkların miktarı gibi birçok 
parametre ile değerlendirilir. Siyah/kahverengi parçacıkların 
miktarı doğrudan hasat koşullarının kalitesi ile ilişkilidir. Siyah 
parçacıklar buğdaydaki “buruşmanın” koyuluğu ile orantısal-
dır; kahverengi parçacıklar ise durum buğdayının kepek ren-
ginin sonucudur. Kirlilik izlemenin temel amacı siyah parça-
cıkların nihai makarna ürününde görünür olması, kahverengi 
parçacıkların ise normalde mümkün olduğunca açık yani “açık 
bal rengi” olması, beklenen makarna rengine katkıda bulun-
maktadır. Değirmenciler artık irmikteki parçacık durumunu 
kontrol etmeye yönelik sistemleri kullanarak irmik eleme bö-
lümünü optimize edebilir ve bu da yatırım üzerinde hızlı bir 
getiri sağlayabilirler. Bu, büyük miktarlarda buğday tasarrufu 
sağlayacak ve durum irmiği elemenin verimliliğini arttıracak 
şekilde renk ayırıcının hassasiyetini ayarlayabilir.

introDuCtion
Production quality of semolina is assessed through several pa-
rameters, one of which is the amount of black/brown specks 
in the final product, considered to be “impurities”. The amount 
of black/brown specks is directly proportional to the quality of 
the harvest conditions. The black specks are proportional to 
the darkness of the “crease” in the wheat, whereas the brown 
specks are the result of the bran colouring of the durum wheat. 
The main reason for impurity monitoring is that the black 
specks will appear in the final pasta product, whilst the brown 
specks will contribute to the colour of the pasta which is nor-
mally expected to be as lightly coloured as “clear honey”. Us-
ing systems to check the speckiness of the semolina the miller 
can now optimise his semolina screening section providing a 
quick return on investment. It can and adjust the sensitivity 
of the colour sorter, saving enormous amounts of wheat and 
increasing the efficiency of the durum wheat screening.

Aytun Erdentug
Direktör - Director
Branscan Ltd
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BuĞDay KalİtEsİ
Kirliliklerin izlenmesi, kullanıcılara (özellikle profesyonel 
makarna üreticilerine) irmik üretimlerini değerlendirme 
imkânı sunar. 

Genellikle New Mexico, Arizona, North Dakota, Canadian 
Prairies gibi yerlerden alınan pahalı durum buğdayının, iyi 
kalitede olduğu ve bu buğdaydan oldukça az kirlilik ora-
nına sahip irmik üretildiği bilinmektedir. Dünyanın diğer 
yerlerindeki durum buğdayında, kaliteyi etkileyen yağmur 
ve saklama koşulları, ürün içerisinde koyu renkli parçaların 
oluşmasına ve buğday kepeğinin daha koyu renkli olmasına 
neden olur.

Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Japonya gibi ülkelerde buğdayın 
kalitesi, nereden ithal edildiğine bağlıdır. Bu durumda, değir-
menden geçirilen buğday mümkün olduğunca temiz olması 
için buğdayın kirlilikten arındırılması gerekmektedir. Durum 
buğdayı kalitesinin oldukça önemli olduğu ve bu nedenle de 
irmik kalite gereksinimlerinin oldukça yükseklerde seyrettiği 
Fas, ABD ve Türkiye gibi ülkelerde, irmik kalite kontrolü için 
çevrimiçi sistemlerin kullanılmasıyla sağlanan “çevrimiçi kalite 
izleme”ye doğru bir yönelim vardır.

İZlEME
Pazarda bulunabilen bu çözüm, değirmencilerin elemeyi ma-
nuel olarak optimize etmelerine veya durum buğdayı için tam 
otomatik bir sistem kullanarak süreci tamamen otomatik şe-
kilde yürütmelerine olanak tanır.  Buğdayın elenmesi işlemi, 
yıllar yerine birkaç ay içerisinde yatırımda kazanç sağlayacak 
şekilde parçacık izleme sistemi kullanılarak ayarlanabilir ve op-
timize edilebilir.  Şu anda durum değirmenlerinin birçoğu, kir-
lilikleri kontrol etmek için durum buğdayını elemek amacıyla 
farklı şirketlere ait “renk ayırma makineleri” kullanmaktadırlar. 
Bu, irmik eleme tesislerinin başlangıcıdır.

Buğday gibi ürünleri elemek için “renk ayırma sistemleri”nin 
kullanımı, yeni bir uygulama olup bu iş için oldukça pahalıdır. 
Artık değirmenciler, irmik kalitesini kontrol etmeye yönelik 
ekstra çözümler kullanarak, irmik eleme bölümünü optimize 
edebilirler. 

Bu da yatırım üzerinde hızlı bir getiri sağlayacaktır. Bu, büyük 
miktarlarda buğday tasarrufu sağlayacak ve durum irmiği 
elemenin verimliliğini arttıracak şekilde irmikteki parçacıkla-
rı kontrol edebilir ve ren ayırıcının hassasiyetini ayarlayabilir.

ÖnErİlEn ÇÖZÜM
Ana yenilik, irmik tarama seviyesini kontrol etmek için 
Branscan’ın Fluoroscan irmik kontrol sisteminin (çevrimdışı 
(laboratuar) veya çevrimiçi versiyonu mevcuttur) kullanı-
mıdır, böylece sistem optimize edilebilir.  Çevrimiçi sistem, 
tutarlı sonuçlarla her 15 saniyede ürünün kalitesini objektif 
olarak kontrol edebilir; bu da durum buğdayı eleme işlemi-
nin hassasiyetinin müşteri taleplerine göre optimize edile-
bilmesine olanak tanır.

WHEat Quality
The monitoring of impurities enables the users (especially 
the commercial pasta manufacturers) to assess their semolina 
production. 

It is known that good quality, usually expensive durum wheat 
from locations such as New Mexico, Arizona, North Dakota, 
Canadian Prairies, produce clear semolina with very little 
amount of impurity. The durum wheat from other locations 
in the world where quality is affected by rain and storage 
conditions result in the dark creases in the wheat and the 
bran of the wheat being darker.

In countries such as North Africa, Middle East and Japan the 
quality of wheat is dependent on where it is imported from. In 
this case the wheat needs to be screened for impurities, so the 
wheat milled is as clean as possible.

In Morocco, USA, Turkey where durum wheat quality is very 
important and hence the semolina quality requirement is ex-
tremely high , there is a move towards on-line quality monitor-
ing using online systems for semolina quality checking.

MonitorinG
The solution available in the market allows the miller to manu-
ally optimise the screening or to fully automate the process 
providing fully automated system for durum wheat. 

The screening of the wheat can be adjusted and optimised us-
ing a speck monitoring system to provide a return on invest-
ment within months rather than years. 

Many durum mills currently use “colour sorting machines” 
from different companies to screen the durum wheat intake 
to check for impurities. This is now the start of the semolina 
screening facilities.

The use of “colour sorting systems” to screen products such as 
wheat is new and seen to be very expensive for this task. Us-
ing the extra solution of checking the quality of semolina the 
miller can now optimise his semolina screening, which in turn 
provides a quick return on investment. 

It can check the speckiness of the semolina and adjust the 
sensitivity of the colour sorter, saving enormous amounts 
of wheat and increasing the efficiency of the durum wheat 
screening.

suGGEstED solution
The main innovation has been the utilisation of Branscan’s 
semolina checking system, Fluoroscan (available offline (labo-
ratory) or online version) to control the level of screening of the 
semolina so that it can be optimised. The on-line system can 
objectively check the quality of the product every 15 seconds 
with consistent results meaning the sensitivity of durum wheat 
screening can be optimised according to customer demands.
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“neden laboratuvar teknisyeniniz tedarikçinizden farklı bir protein seviyesi buluyor? Kime güve-
nebilirsiniz? analizinizden emin misiniz? Müşterileriniz analizinizin sonucuna itiraz ederse, test 
sonuçlarınızın kesinliğini nasıl gösterirsiniz?”
“Why does your laboratory technician find a level of protein different from your supplier? Who can 
you trust? are you confident with your analysis? if your customers challenge the results of your 
analysis, how can you demonstrate the accuracy of your test results?”

Ticaret, güvenle ilgilidir. Bu, ödeme ve teslimatlar için olduğu 
gibi tahıl analizleri için de geçerlidir! Alacağınız tahılın gerçek-
ten yüzde 13 protein içerdiğinden ve bu oranın daha az olma-
yacağından emin misiniz? Bunu nasıl kontrol ediyorsunuz? 
Neden laboratuvar teknisyeniniz tedarikçinizden farklı bir pro-
tein seviyesi buluyor? Kime güvenebilirsiniz? Analizinizden 
emin misiniz?  

Trade is about Trust. This is valid for payment, for deliver-
ies, and also for the grain analysis! Are you sure the wheat 
you are going to buy really contains 13% of protein and 
not less? How do you check this? Why does your labora-
tory technician find a level of protein different from your 
supplier? Who can you trust? Are you confident with your 
analysis?  

ProFiCiEnCy tEst ProGraMs 
For laBoratoriEs

LABORATUVARLAR İÇİN 
YETERLİLİK TESTLERİ

Mr. Bruno BERKEN 
Direktör - Director 
BIPEA
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Müşterileriniz analizinizin sonucuna itiraz ederse, test sonuç-
larınızın kesinliğini nasıl gösterirsiniz? Ve teknisyenlerinizin 
performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi bir eğitime sa-
hipler mi? Standartları doğru bir şekilde uyguluyorlar mı? 

Bu sorular, şirket ve özellikle laboratuvar içerisinde kullanıla-
bilecek bir kalite sistemi kurulumu ile yanıtlanabilir. Bir dizi 
düzenli yeterlilik test programı, kalite sisteminizin verimliliğini 
göstermeyi sağlayacaktır. 

yEtErlİlİK tEst ProGraMi nEDİr?
Laboratuvarlar arası karşılaştırma olarak da adlandırılan yeter-
lilik test programı, laboratuvarınızın performansını değerlen-
dirmenize olanak tanıyan bir kalite aracıdır. 

Kısacası, bu teste katılan laboratuvarlara, eş zamanlı olarak öz-
deş numuneler sağlanacak ve laboratuvarlardan çeşitli fizyo-
kimyasal analizler yürütmeleri istenecektir. Bu sonuçlar BIPEA 
gibi bir yeterlilik test düzenleyicisine göndereceklerdir.

Bu düzenleyici, referans bir değer ile laboratuvarlar arası kar-
şılaştırmalara dair bir rapor hazırlayacaktır. Laboratuvarlar so-
nuçları, bu referans değerle veya diğer katılımcılarla karşılaştı-
rabilir. Analizlerinin doğru olup olmadığı görülebilir.

yEtErlİlİK tEst ProGraMina KatilMaK 
nEDEn ÖnEMlİDİr?
Kalite sisteminin stratejik bir parçası olan yeterlilik test prog-
ramları, laboratuvarların, kalite standartlarının getirdiği gerek-
lilikleri karşılamasına yardım olmaktadır.

Birçok laboratuvar, resmi kurumlardan ruhsat ve/veya sertifika 
almak ya da söz konusu onayları düzenlemek için yeterlilik test 
programlarına katılmaktadır.

Yeterlilik test programının temel amacı, bir laboratuvarın 
teknik yeterliklerini dünya çapında doğrulamaktır. Labo-
ratuvarlar, önemli bir adım olmasına rağmen, sonuçlarını 
diğer laboratuvarlarla karşılaştırmak için gereken fırsata 
ve zamana sahip değildir. Laboratuvarların test sonuçlarını 
referans malzemenin gerçek değeri ile karşılaştırabilmeleri 
için tek şansının bu olması nedeniyle laboratuvarlar arası 
karşılaştırma elzemdir. 

Yetersiz sonuçların bulunması halinde, sonuçlar laboratuvar 
için bir iyileştirme aracı olarak kullanır. Aslında, bu yeterlilik 
testleri, yetersiz test performansının nedenlerini ortaya çıkarır. 
Laboratuvarlarda, yeterlilik test programlarına düzenli katılım-
la belirlenebilecek yöntem ya da uygulama problemleri veya 
önyargılar olabilir!

Özetle, laboratuvarlar analitik hatanın kaynağını belirleyebilir 
ve düzeltici tedbirler alabilir. Ayrıca bu testler, personelin tek-
nik yeterliğini denetlemek için eğitim amacıyla da kullanılabi-
lir. Yeterlilik test programları, analizlerinize güvenmenizi sağla-
yacak ve ticaret alanında sizi destekleyecektir! 

If your customers challenge the results of your analysis, how 
can you demonstrate the accuracy of your test results? And 
what about the performance of your technicians: are they 
well-trained? Do they apply correctly the standards? 

Those questions can be answered by the set-up of a quality 
system within the company and especially the laboratory. The 
participation in a regular set of proficiency testing programs 
will demonstrate the efficiency of your quality system. 

WHat is a ProFiCiEnCy tEst ProGraM?
A proficiency test program, also called interlaboratory com-
parison, is a quality tool that permits to evaluate the perfor-
mance of a laboratory. 

In brief, participating laboratories will receive simultaneous-
ly identical samples and will be required to conduct various 
physicochemical analyses. 

They return their results to the proficiency testing organizer, 
such as BIPEA. This organizer will issue a report of interlabo-
ratory comparisons with a reference value. Laboratories can 
compare their results to the reference value and also to the 
other participants. They can see if their analyses are accurate 
or not.

WHy it is iMPortant to Join in ProFiCiEnCy 
tEst ProGraM?
The proficiency testing programs meet the requirements of 
laboratories’ quality standards and are a strategic part of 
their quality system.  

A large number of laboratories take part in proficiency test-
ing programs in order to be accredited and/or certified by 
official bodies, or to maintain such recognitions.

The main goal of a proficiency-testing program is to confirm 
the technical skills of a laboratory on a worldwide basis. Labo-
ratories have neither the opportunity nor the time to compare 
their results with others, although this step is crucial! Inter-
laboratory comparisons are essential, since this is the only op-
portunity for a laboratory to compare its testing results with 
the real value of a reference material. 

In the case of unsatisfactory results, the laboratory will use its 
results as a tool for improvement. Indeed, those proficiency 
tests will highlight the reasons for its poor testing perfor-
mance. There could be a problem of method, shift, or bias that 
can be identified by regular participation to the proficiency-
testing programs!

In summary, laboratories will identify the sources of analytical 
error and take the correctives actions. Those tests can also be 
used for training, in order to check the technical skills of staff.
Proficiency testing programs will build trust in your analysis 
and support your trade! 
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Parantez Uluslararası Fuarcılık tarafından 2 yılda bir İstanbul’da 
organize edilen Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem 
Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri 
Fuarı (İDMA)’nın beşincisi, 04-07 Nisan 2013 tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi’nde, dünyanın 120 ülkesinden gelecek 
binlerce profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Parantez Fuarcılık’ın Genel Müdürü Zübeyde KAVRAZ, İDMA 
2013 Fuarı’yla ilgili sorularımızı yanıtladı.

The fifth occasion of the International Flour, Semolina, Rice, 
Corn, Bulghur, Feed Milling Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit 
Technologies Exhibition (IDMA), which is organized biannually 
by Parantez Fair Organization Company in Istanbul, is preparing 
to host thousands of professionals from 120 countries on 04-07 
April 2013 in Istanbul Expo Center.

Mrs. Zübeyde Kavraz, the General Manager of Parantez Fair Or-
ganization Company, answered our questions regarding IDMA 
2013 Exhibition.

Dünya değirmencilik sektörünün en 
önemli buluşma platformu İDMA Fuarı, 

4-7 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde beşinci kez dünya 

değirmencilerini bir araya getirmeye 
hazırlanıyor. 2013’teki fuarı, 120 farklı 

ülkeden 10 binin üzerinde profesyonelin 
ziyaret etmesi bekleniyor.

IDMA Exhibition, the most important meet-
ing platform of the world milling industry, 

is preparing to bring world millers together 
for the fifth time in Istanbul Expo Center / 

TURKEY on 4-7 April 2013. It is expected 
that the exhibition in 2013 will be visited by 

more than 10 thousand professionals from 
120 different countries.
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04-07 nisan’da gerçekleştirilecek iDMa 2013 fuarının çalış-
maları nasıl gidiyor?
Bildiğiniz gibi İDMA Fuarı, dünya değirmencilik sektörünün en 
önemli buluşma platformu olarak artık kendini kanıtlamış du-
rumda. Bu yüzden de dünya değirmencilik sektörünün önde 
gelen 240’ı aşkın markası, 4-7 Nisan 2013 tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi’nde 5. kez düzenlenecek İDMA’da ziya-
retçilerini ağırlamak için gün sayıyor. 

2 yılda bir organize ettiğimiz bu fuarda, hem katılımcılarımızın 
hem de ziyaretçilerimizin tüm beklentilerini karşılamak ve fu-
ardan memnun ayrılmalarını sağlamak Parantez Fuarcılık ola-
rak en temel hedefimiz. Ve bu doğrultuda çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam ediyor.

İDMa 2013’tE DaHa ÇoK altErnatİF
Katılımcıları ve ziyaretçileri 2013’teki fuarda ne gibi farklı-
lıklar bekliyor?
2013 fuarında daha çok markanın temsil edilmesini ve ürün 
çeşitliliğinin arttırılmasını sağlamak amacıyla sergi alanlarımı-
zı genişlettik. İDMA 2013 Fuarı, toplamda 21 bin metrekarelik 
alandan oluşan 3 salonda kurulacak. Dolayısıyla ziyaretçiler, 
2013 Fuarı’nda öncelikle daha çok alternatifle ve ürün çeşitli-
liğiyle karşılaşacak ve bu markaların geliştirdiği en son yenilik 
ve teknolojilerle bu fuarda tanışma imkânı bulacak.

Ziyaretçiler için bir diğer önemi ise farklılığın, yurtdışı katılımcı 
sayısındaki artış olacağını söyleyebiliriz. Yani dünya değirmen-
cilik sektörünün önde gelen aktörlerinin hemen hemen hepsi 
bu fuarda yer alacak. Bu da İDMA’nın kazanmış olduğu ulusla-
rarası niteliği bir kez daha pekiştirecek.

Ayrıca bu yıl yurtdışı ve yurtiçi ziyaretçi çalışmalarımızı da ge-
nişlettik. Özellikle yurtdışı ziyaretçilerine yönelik yaptığımız 
tanıtım çalışmalarımızın bu yılki fuarda karşılık bulacağını ve 
katılımcıları memnun edeceğini düşünüyoruz. Katılımcılar, 
dünyanın 120 ülkesinden gelecek binlerce profesyonel ziya-
retçiyle bir araya gelerek kuracağı yeni işbirlikleriyle küresel 
pazardaki payını arttırma imkânı bulacak.

120 ÜlKEDEn BİnlErCE ProFEsyonEl ZİyarEtÇİ
Bize biraz da yurtiçi ve yurtdışı tanıtımları ve ziyaretçi orga-
nizasyonu için yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? 
Kaç ülkede, ne gibi tanıtım çalışmaları yapıyorsunuz?
Az önce de bahsettiğim gibi 2013 Fuarı için tanıtım ve ziyaretçi 
çalışmalarımızı genişlettik. Öncelikle ziyaretçi çalışması yaptı-
ğımız ülke sayısını 120’ye çıkardık. Dünyanın 120 ülkesinde, 
daha etkili tanıtım ve ziyaretçi katılımı sağlamak için de ülke-
lerdeki sektörün önde gelen dernekleri, birlikleri, basın yayın 
kuruluşları ve turizm acenteleriyle işbirliği yapıyoruz.

Bu kapsamda Asya, Afrika, Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey ve Gü-
ney Amerika ile Avrupa ülkelerinde, 100’ü aşkın dernek, birlik 
ve turizm acentesi, İDMA 2013 Fuarı için Parantez Fuarcılık’a 
destek vererek ziyaretçi katılımı için aktif çalışmalar yürütüyor. 
Bu doğrultuda 23 ülkede acentelerimiz mevcuttur. 

How are the preparations going for iDMa 2013 Fair that will 
be held on 04-07 april 2013?
As you know, International, Flour, Semolina, Rice, Corn, Bul-
ghur, Feed Milling Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit Technolo-
gies Exhibition (IDMA) has proved itself as the most prominent 
meeting platform of the world milling industry. Therefore, 
leading over 240 trademarks of the world milling industry 
have been counting the days to welcome their visitors in IDMA 
that will be held in Istanbul Expo Center for the fifth time be-
tween the dates of 04-07 April 2013. As Parantez Fair Organiza-
tion Company, our main aim is to meet all expectations of the 
visitors and the exhibitors in this exhibition that we organize 
biannually and to make them leave the exhibition satisfied.  In 
this context, our works have been continuing in full swing.

MorE altErnatiVEs in iDMa 2013
What kinds of differences are waiting for the exhibitors and 
visitors in the exhibition in 2013?
We expanded the exhibition area for IDMA 2013 so that more 
brands will be represented in the exhibition and product di-
versity will be increased. IDMA 2013 Exhibition will be in three 
halls encompassing a total area of 21 thousand square meters. 
This will allow visitors to see more alternatives and products 
varieties in 2013 Exhibition, and they will have the opportu-
nity to learn about the latest innovations and technologies de-
veloped by these brands. We can say that another significant 
difference for visitors will be the increase in the number of for-
eign exhibitors. This means almost all of the leading actors of 
the world milling industry will take part in this exhibition. This 
will strengthen the international characteristic of IDMA again.

In addition, this year we also expanded domestic and foreign 
visitor attendance activities. We believe that especially the 
promotional activities aimed for foreign visitors will produce 
results in the fair in this year and this will satisfy the exhibi-
tors. The exhibitors will have the opportunity to increase their 
market shares thanks to the work relations they will form by 
coming together with thousands of professional visitors from 
120 countries of the world.

tHousanDs oF ProFEssional Visitors FroM 120 
CountriEs 
Could you also mention about the domestic and foreign 
promotional activities and the actions performed for visitor 
organization? What kinds of promotional activities are you 
carrying out and in how many countries?
As I just said, we expanded our promotional and visitor at-
tendance activities for 2013. First of all, number of countries 
where we carry out activities to draw visitors was increased to 
120. In order to ensure more efficient promotion and visitor 
attendance, we work together with the leading associations, 
unions, media institutions and tourism agencies in these 120 
countries. In this context, more than 100 associations, unions 
and tourism agencies in Asian, Africa, Middle East, Balkan, 
South and North America and European countries are provid-
ing assistance to Parantez Fair Organization Company for 
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Ayrıca ziyaretçi katılımını arttırmak için tanıtımlarımızı ve da-
vetlerimizi 5 farklı dilde, hedef kitleye, yani firma yöneticilerine 
ulaşarak, birebir iletişimlerle yapmaya devam ediyoruz. Bunun 
yanı sıra tanıtım için web sitemizi de 7 farklı dilde düzenledik. 
Böylece birçok ziyaretçi, fuarla ilgili tüm bilgilere ve gelişmele-
re kendi dillerinde ulaşma imkânı buluyor. 

Peki, fuara katılımcı ve ziyaretçi olarak kimler katılacak? Fu-
arın hedef kitlesini kimler oluşturuyor?
İDMA 2013 Fuarı’na un, irmik, mısır, pirinç ve yem değirmen-
leri ile bakliyat temizleme, ambalajlama, makarna ve bisküvi 
teknolojileri, tahıl depolama siloları, dolum, taşıma ve tahliye 
sistemleri, laboratuvar cihazları, katkı maddeleri, ambalaj ma-
kineleri ve malzemeleri ile yedek parça ve yan sanayi ürünleri 
üreticileri ve temsilcileri ile uluslararası hububat ve bakliyat 
satıcıları katılacak. 

Bu katılımcılar, İDMA 2013’te geliştirdikleri veya temsilciliğini 
yaptıkları sistemlerdeki en son yenilikleri ziyaretçilerin beğe-
nisine sunacak. 

İDMA 2013’ün ziyaretçi bazındaki hedef kitlesini ise; dünya 
ölçeğindeki un, irmik, pirinç, mısır ve yem değirmencilerinin 
profesyonel yöneticileri, yatırımcıları ve çalışanları ile bakli-
yat, makarna ve bisküvi üretimi ve ticareti yapan fabrikaların 
profesyonel yöneticileri, yatırımcıları ve çalışanları; uluslararası 
hububat ve bakliyat alıcıları; hububat ve bakliyat sektörleriyle 
bağlantılı üretim yapan gıda firmalarının profesyonel yöneti-
cileri, yatırımcıları ve çalışanları; hububat ve bakliyat sektörle-
riyle bağlantılı sivil toplum kuruluşları ve mesleki kuruluşların 
başkanları ve üyeleri; eğitim ve araştırma kurumlarında görev 
yapan akademisyenler ve öğrenciler; gıda, tarım ve dış ticaret 
gibi konularla ilgilenen resmi kurumlarda görev yapan üst dü-
zey yetkililer, çalışanlar ve tohum üreticileri oluşturuyor.

IDMA 2013 Fair and carrying out active operations for visitor 
attendance. In this context, we have agencies in 23 countries.
Moreover, we continue to perform promotion works and in-
vitations in five different languages by means of one-to-one 
interactions and by directly reaching out to the target group, 
namely company executives in order to increase the number 
of visitors. In addition, we reorganized our website in seven 
languages for promotion. This way, many visitors have the op-
portunity to reach all information and developments about 
the exhibition in their own languages. 

Who will be the exhibitors and visitors of the exhibition? 
Who is the target group of the exhibition?
Flour, semolina, corn, rice and feed millers, producers and rep-
resentatives of pulses cleaning and packing, pasta and biscuit 
technologies, grain storing silos, filing, carrying and discharg

ing systems, laboratory equipment, additives, packing machines 
and materials, spare parts and sub-industry products as well as 
international sellers of grains and pulses will attend the fair. 

These exhibitors introduce the latest innovations in the sys-
tems they have developed or represent to the visitors in IDMA 
2013. 

The target visitor group of IDMA 2013 consists of; the profes-
sional executives, investors and employees of global flour, 
semolina, rice, corn and feed millers, professional executives, 
investors and employees of commercial factories producing 
and trading pulses, pasta and biscuits, international buyers of 
grains and pulses, professional executives, investors and em-
ployees of food companies making production in connection 
with the grains and pulses sectors, presidents and members 
of non-governmental organizations and professional associa-
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İDMa’Da Bİr İlK: 
“sErtİFİKali DEĞİrMEnCİlİK EĞİtİMİ”
Eğitim programınız hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz?
Parantez Uluslararası Fuarcılık olarak İDMA Fuarı kapsamın-
da, fuarı ziyaret edecek olan değirmencilik sektörü temsil-
cilerine yönelik 05-06 Nisan 2013’te 14 saatlik bir “Sertifikalı 
Değirmencilik Eğitimi Programı” düzenliyoruz.

 Programda yer alan eğitmenlerin hepsi alanlarında başarı 
kazanmış sektör profesyonellerinden oluşuyor. 

Programa katılmak isteyenler, İDMA web sitesindeki “DEĞİR-
MENCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI” başlıklı bölümde yer alan “On-
line Kayıt” bölümünden kayıtlarını yaptırabilirler.

Fuarda gerçekleştirilecek diğer etkinlikler hakkında da bil-
gi verebilir misiniz?
İDMA 2013 Fuarı’nda; bakliyat, pirinç, bulgur ve makarna 
olmak üzere 4 farklı temel konuda seminer etkinliklerimiz 
olacak. 

IDMA 2013 Fuarı kapsamında düzenleyeceğimiz eğitim ve 
seminerlerde Türkçe ve İngilizce simültane çeviri yapılacak. 
Böylece yurtdışından gelen ziyaretçilerimiz de bu seminer-
lerden rahatlıkla faydalanabilecekler.

son olarak neler eklemek istersiniz?
Daha önce de bahsettiğimiz gibi en temel amacımız, fuarı-
mıza katılımcı ve ziyaretçi olarak katılan tüm tarafların bek-
lentilerini en üst düzeyde karşılayabilmektir. Bunun için de 
çalışmalarımıza ara vermeden hızla devam ediyoruz. 

2013’te, İDMA’nın dünya hububat ve bakliyat endüstrisinin 
tüm taraflarını bir araya getiren en önemli buluşma platfor-
mu olduğunu bir kez daha kanıtlayacağımıza inanıyoruz.

tions related to the grains and pulses sectors, academics and 
students from education and research institutions, senior ex-
ecutives and employees in official institutions dealing with 
matters such as food, agriculture and foreign trade, and seed 
producers.

iDMa is BrEaKinG nEW GrounDs WitH:
“MillinG CErtiFiCation traininG”
Could you please inform us about general details of your 
training program?
As Parantez International Fair Organization, we organize a 14-
hour “Certificate Milling Training Program” on 05-06 April 2013 
for the representatives of the milling sector who will visit the 
exhibition within the scope of IDMA Exhibition. The program 
trainers are the professionals who are successful in their fields. 

He who wants to participate in the program can register via 
”online registration” link under the section “MILLING TRAINING 
PROGRAM” in IDMA website.
Could you give information about other activities that will 
be performed in the exhibition?
There will be seminar activities on basic subjects such as puls-
es, rice, cracked wheat (bulgur) and pasta in IDMA 2013 Fair. 
Turkish and English simultaneous translations are available 
in the training program and seminars that will be organized 
within the scope of IDMA 2013 Fair. In this way, visitors from 
abroad will easily benefit from these seminars too. 

What would you like to add as your final remarks?
As I said earlier, our primary purpose is to meet the expecta-
tions of exhibitors and visitors of our exhibition at the highest 
level. We are rapidly continuing our preparations for this pur-
pose.  We believe that we will prove again in 2013 that IDMA 
is the most important meeting platform bringing all parties of 
the world grain and pulses industry together.
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rusya’da ve Doğu avrupa ülkelerinde, yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle halkın önemli bir 
kısmı ucuz ve besleyici gıda ürünlerine yönelmektedir. Bu durum, besleyici değeri yüksek ve eko-
nomik bir gıda olan makarna için bu ülkeleri potansiyel pazarlar haline getiriyor. Özellikle rus-
ya’daki tüketicilerin son yıllarda makarna ürünlerini daha çok tercih ettiğini belirtmekte yarar var. 
Bisküvide ise ucuz ürünler pazarda daha fazla potansiyele sahip gibi.”
Because of the economic problems in russia and Eastern Europe countries, majority of the public 
heads towards the cheap and nutrient food products. this situation makes these countries a po-
tential market for pasta which has a high nutritional value and is an economic food. Especially it 
should be noted that consumers in russia prefer highly pasta in recent years. For biscuit, cheap 
products have a more potential in the market”
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Dünyanın birçok bölgesinde, coğrafi açıdan komşu ülkelerin 
birçoğunun mutfak kültürlerinin de birbirine benzediği gö-
rülmektedir. Bunun en basit nedeni, bu ülke halklarının bir 
zamanlar iç içe yaşıyor olmaları ve birbirlerinin kültürlerinden 
etkinmiş olmalarıdır. Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde de 
benzer bir durum söz konusudur. Rusya ve Doğu Avrupa ül-
keleri; makarna, bisküvi ve ekmek tüketim şekilleri ve çeşitleri 
açısından benzerlikler göstermektedir. 

Buralarda, her bölgenin ya da ülkenin bulunduğu coğrafi ko-
şullara uygun olarak farklı mutfak kültürleri ve damak tatları 
bulunmakla birlikte, tüketimde ön plana çıkan geleneksek 
yemeklerde çok sayıda benzerlik göze çarpmaktadır. Örneğin; 
Pelmeni denilen bir mantı çeşidi bu bölgelerdeki ülkelerin he-
men hemen hepsinde göze çarpan başlıca geleneksel yemek-
ler arasında yer alır.

Bunun dışında mutfaklar arasındaki farklılıklara bakacak olur-
sak; Rusya’da daha çok protein içeren yiyecekler tercih edilir-
ken Belarus’da bol yağlı ve soslu yiyecekler revaçtadır. Moldo-
va ve Romanya’da domuz eti oldukça tüketilirken Ukrayna’da 
daha çok sebze ve mantar tüketilmektedir. Bununla birlikte 
Estonya ve Letonya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde hamur işi 
yiyecekler ve Noodles makarnalar vazgeçilmezdir. Doğu ve 
Kuzey Avrupa ülkelerinin Pelmeni dışındaki bir diğer ortak 
özelliği ise çavdar ekmeği ve çavdardan yapılan içecek ve yiye-
ceklerin sıkça tüketilmesidir.

rusya’Da EKMEK, MaKarna VE BİsKÜVİ 
Çok farklı kültür ve damak tatlarına sahip olan Rusya, zengin 
mutfağıyla ünlüdür. Rus mutfağı denince akla ilk gelen deniz 
ürünleridir. Diğer öğünlerde olduğu gibi kahvaltıda da hav-
yar, lakerda ve balık çeşitlerini tüketen Ruslar, bu özellikleriyle 
dünya mutfakları arasında farklı bir yere sahiptir. Rus yemekle-
rinin en iyi beş bileşeni patates, ekmek, yumurta, et (özellikle 
sığır eti) ve tereyağıdır.

Wolga Schnitte olarak bilinen esmer lakerda ekmeği ve çeşitli 
içeriklerdeki lavaş ekmekleri Rus sofralarının vazgeçilmezle-
ridir. Lavaş ekmekleri hazır yufkadan da yapılabiliyor. Burada 
ekmeği farklılaştıran Rusların yufkanın içerisine koydukları ka-
rışımlar oluyor. Peynir ve otlu karışımlarla yapılan lavaş ekmek-
lerini Türkiye’deki gözlemelere benzetmek mümkün. 

In many regions of the world, similarities between the neigh-
bor countries in terms of geography are seen in cuisine cul-
tures. The simplest reason of this is that the people of these 
countries once lived in touch and interacted each other. A 
similar situation is seen between Russia and Eastern Europe 
countries. Russia and Eastern Europe countries show similari-
ties in terms of consuming models and varieties of pasta, bis-
cuit and bread. 

In accordance with the geographical conditions of each coun-
try, different cuisine cultures and tastes are seen; however the 
traditional dishes on the stage in consumption show many 
similarities. For example, a type of patty called Pelmeni is one 
of the leading traditional meals which is consumed in almost 
all of these regions.

If we look at the differences between the cuisines, we see that 
while protein-intense food products are preferred in Russia, 
fatty and sauced food types are in demand in Byelorussia. In 
Moldova and Romania, port is consumed highly; however in 
Ukraine mainly vegetables and mushroom are consumed. On 
the other hand, in Northern Europe countries like Estonia and 
Latvia, pastry and noodle pasta are indispensable part of eat-
ing habits. Another common trait of Eastern and Northern Eu-
rope countries other than Pelmeni is the high consumption of 
rye bread and the food and drinks made of rye.

BrEaD, Pasta anD BisCuit in russia 
Russia with different cultures and tastes is famous for its rich 
cuisine. When the subject is Russian cuisine, the first thing to 
come to mind is seafood. Russian who eat caviar, lakerda and 
fish types in breakfast like in other meals have a special place 
in world cuisine with this feature. The best five component of 
Russian meals are potato, bread, egg, meat (especially beef ) 
and butter.

Brown lakerda bread, also known as Wolga Schnitte, and 
pita bread with different contents are very popular in Rus-
sian cuisine. Pita bread can also be made of readymade 
phyllo dough. Here the difference in the bread is the mix-
ture of Russian used in the phyllo dough. It is possible to 
associate the pita bread made with cheese and herbs with 
Turkish pancake. 
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Bütün bunlar Rusların proteine dayalı beslenme alışkanlık-
larının bir yansıması olarak da görülebilir. Rus kahvaltı sofra-
sında reçel, marmelat gibi tatlı çeşitleri rağbet görmezken; 
süt, kahve, kokulu siyah çay ve meyve suları tipik kahvaltı 
içecekleridir. Yılda 30 milyon ton dolayında olan dünya çav-
dar üretiminin üçte birinden fazlasını Rusya’da buna bağlı 
olarak çavdar bazlı ekmek gibi gıda maddelerinin tüketimi 
yoğundur. Rusların ünlü içeceği Kvas da, çavdar ekmeğin-
den yapılan bir içecektir. Çavdar ekmeğinin mayalanma-
sıyla yapılan bu içecek, buğday ya da arpa ekmeklerinin 
mayalanmasıyla da üretilebilir. Kvas çoğunlukla küçük doğ-
ranmış ve fırınlanarak kurutulmuş Suhari adı verilen esmer 
ya da normal çavdar ekmeği, şeker ve aromatik olarak da 
meyve ya da kuru üzüm eklenerek yapılır. Üretim sırasında 
bu bileşenlere maya kültürü ve Zakvaska adı verilen maya-
lanma başlatıcısı eklenir. 

Rus mutfağında tatlılar pek söz sahibi değildir. Fakat meyve 
şekerlemeleriyle süslenmiş piramit şeklinde bir pasta olan 
Pasha, üzeri kremayla kaplı büyük bir ekmek şeklinde olan 
Kulic adlı kek ve çilek, vişne ya da reçel içeren hamur tatlısı 
Varenk Rusya’nın ünlü tatlıları arasındadır. Bu tatlı çeşitle-
rinden den anlaşılacağı üzere, Rusya’da meyve bazlı hafif 
tatlılar daha yoğun olarak tercih edilmektedir. Rus mutfa-
ğının en büyük özelliklerinden biri de ülkenin hemen her 
yerinde yetişen aromatik otlar ve baharatlardır. Baharatlar, 
tatlı ve tuzlu su balık yemeklerinde, et ve sebze yemekle-
rinde sıkça kullanılır. Rusya’da arpa içerikli yemekler de çok 
tercih edilir

Rusların, özellikle kahvaltı için milli yemeği diyebileceğimi 
Blinçiki, bir çeşit kahvaltılık krep. Kolay ve pratik bir şekilde ha-
zırlanıp servis edildiği için de çokça tercih ediliyor. Un, yumur-
ta, su, yağ, süt ve tuz ile hazırlanıyor. Çoğunlukla kahvaltıda 
tüketilse de içine mantarlı kıyma doldurularak yemek niyetine 
veya meyvalı soslarla tatlı niyetine de tüketilebiliyor. Mayalı ve 
mayasız olmak üzere iki çeşidi vardır.

Makarna grubunda ise Pelmeni denilen Rus mantısından bah-
sedebiliriz. Pelmeni ülkede oldukça yoğun tüketilen bir hamur 
işi yemek. Türki Cumhuriyetler ve Orta Asya’daki Uygur man-
tısına bezeyen Pelmeni, onlardan daha küçük boyutta ama 
Türkiye’de tüketilen mantılardan ise daha büyük. Bu mantı-
lardan beklenen en büyük özellik içinde kullanılan kıymanın 
yağının ve suyunun pişirmeden sonra kaybolmaması.

rusya’Da MaKarna VE BİsKÜVİDE PaZar 
PotansİyElİ
Rusya’nın makarna pazarında, İtalya ve Vietnam en önemli 
paya sahiptir. 2009 yılında Rusya’nın makarna ithalatı bir ön-
ceki yıla göre yüzde 24 azalarak 87 milyon dolardan 66 mil-
yon dolara gerilemiştir. Dünya makarna ihracatında önemli bir 
yere sahip olan Türkiye’nin Rusya’ya olan makarna ihracatı ise 
2009 yılında bir önceki yıla göre azalmıştır. Ukrayna’nın 2009 
yılında Rusya’ya makarna ihracatını yüzde 308 gibi önemli 
oranda artırdığı görülmektedir.

All of these can be seen as the reflection of Russians’ protein-
based eating habits. While sweet choices like jam and mar-
malade are not much preferred for Russian breakfast; instead 
milk, coffee, spicy black tea and fruit juice are typical breakfast 
choices. More than one third of the world rye production, 30 
million ton annually, is made in Russia and accordingly rye-
based bread types are consumed highly. Kvas, the popular 
Russian drink, is also made of rye bread. This drink, made 
through fermentation of rye bread can also be produced by 
fermenting the wheat or barley bread. Kvas is mainly made 
with brown or normal rye bread called Suhari which is sliced in 
small pieces and dried in the oven, and fruit or raisin as sugar 
or aroma. During production, ferment culture and fermenta-
tion starter called Zakvaska are added to the ingredients. 

Dessert are not popular in Russian cuisine. However, Pasha, a 
cake in pyramid shape complemented with candied fruit; Ku-
lic, a cake in bread shape and covered with cream, and Varenk, 
a desert made of dough and strawberry or cherry are among 
the popular desserts of Russia. As can be understood from 
these dessert types, fruit-based, light desert types are intense-
ly preferred in Russia.

One of the most characteristic feature of Russian cuisine is the 
aromatic herbs and spices which can be found everywhere 
in the country. Spices are often used in sweet and salty sea-
food, meat and vegetable meals. Meals with barley are also 
very popular in Russia. Blinçiki, which can be described as the 
national food of Russians, is a type of pancake for breakfast. 
It is much preferred as it can be prepared quickly and easily. 
It is made with flour, egg, water, oil, milk and salt. Although 
it is mainly consumed for breakfast, it can be stuffed with 
mushroom and smashed meat for dinner and consumed as 
dessert with fruit sauces. It has two types: fermented and non-
fermented.

We can talk about a Russian patty called Pelmeni in pasta 
group. Pelmeni is a pastry which is highly consumed in the 
country. Pelmeni, similar to Uigur patty in Turkish Republics 
and Central Asia, is smaller than it but bigger than the Turkish 
patty. The main feature of these patty types is that the fat of 
the smashed meat and its broth remain after cooking.

MarKEt PotEntial oF Pasta anD BisCuit in 
russia
Italy and Vietnam have an important place in the pasta market 
of Russia. In 2009, pasta import of Russia decreased by 24% 
and dropped from $ 87M to $ 66M. Pasta export Turkey which 
has an important place in the world pasta export reduced in 
2009 when compared to the previous year. Pasta export of 
Ukraine increased by 308% in 2009.

Although pasta has an important place in the eating habits 
of Russians, they generally prefer potato for meals. As a result 
of the economical problems, high majority of Russian con-
sumers started to prefer cheap pasta. Thanks to introduction 
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Her ne kadar makarnanın Rusların beslenmesinde önemli bir 
yeri olsa da, yemeklerde daha çok patatesi tercih etmektedir-
ler. Yaşanan ekonomik sorunlar sonucu Rusya’daki tüketiciler 
çoğunlukla ucuz makarna ürünlerini tercih etmeye başlamış-
tır. Değişik makarna soslarının da piyasaya tanıtımı sayesinde 
önceleri makarnayı daha çok dışarıda İtalyan tarzı restoranlar-
da yiyen Rusların, artık makarnayı evde de pişirerek tüketme-
ye yöneldikleri görülmektedir.

Tatlı bisküvi grubunda ise Rusya’nın ithalatı 2009 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 22 azalarak 48.5 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Ancak, Rusya’nın ithalatındaki azalışa kar-
şın, Türkiye’nin Rusya’ya olan tatlı bisküviler ihracatı 2009 
yılında yüzde 85 oranında artarak 1.106.000 Dolara ulaşmış-
tır. Rusya’nın bisküvi ithalatında Ukrayna, Almanya, İtalya 
ve Danimarka’nın pazar paylarını ciddi oranda artırdığı ve 
Rusya’nın ithalatının yüzde 72’sinin adı geçen 4 ülke tarafın-
dan gerçekleştirildiği görülmektedir. Türkiye’nin Rusya’nın tat-
lı bisküvi ithalatından aldığı pay yüzde 2.3’tür. 

Geleneksel olarak Rusya’da bisküvi tüketimi oldukça yüksek 
olmakla birlikte, yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı halk, 
daha ucuz ürünlere doğru yönelmektedir. Ancak, buna rağmen 
Rusya’da sağlıklı gıdalara eğilim artmaktadır. Sektörde en fazla 
rağbet gören bisküvi çeşidi çikolata kaplı bisküviler olurken, 
ardından sandviç bisküviler gelmektedir. Bunun yanında Rus-
ya’daki tüketicilerin sağlıklı gıdalara yönelmesine paralel olarak, 
çocuklar için tam tahıllı ve kalsiyum açısından zengin; erişkin-
ler ve diyabetliler için şekersiz ve lif oranı yüksek gibi besin 
öğeleri zenginleştirilmiş sağlıklı ürünlere olan ilgi artmaktadır. 
Rusya’nın tatlı ve tuzlu bisküvi perakende sektörü 2009 yılın-
da, 2008 yılına göre yüzde 7,3 büyüyerek 89.5 milyar Ruble’lik 
bir satış hacmine ulaşmıştır. Miktar olarak da yüzde 1.7 artarak 
308.000 tondan 313.000 tona ulaşmıştır.

uKrayna’Da EKMEK, MaKarna VE BİsKÜVİ 
Ukrayna mutfağı belirgin tarihsel gelenekler içerir. Rus, Po-
lonya ve Türk mutfaklarından esinlenmiştir. Yaygın yiyecekler 
arasında et, sebze ve mantar çeşitleri, dutsu meyve ve çeşitli 
otlar sayılabilir.

of different pasta sauces, Russian who used to eat pasta in 
Italian style in restaurants started to head towards cooking 
pasta at home.

In sweet biscuit group, export of Russia decreased by 22% 
and reached to $48.5M in 2009. However, in spite of the 
decrease in the import rate of Russia, sweet biscuit ex-
port of Turkey to Russia increased by 85% and reached to 
$1,106,000. Ukraine, Germany, Italy and Denmark increased 
their market share significantly in terms of biscuit import to 
Russia and it is seen that these 4 countries perform 72% of 
Russia’s total import. Turkey’s share in Russia’s sweet biscuit 
import is 2.3%. 

Traditionally, Russia’s biscuit consumption is really high; how-
ever because of economic problems people prefer cheaper 
products. But in spite of this, tendency to healthy products 
is increasing in Russia. While chocolate covered biscuit is the 
most appreciated biscuit type in the sector, it is followed by 
sandwich biscuit. 

On the other hand, in parallel with the tendency to healthy 
food products in Russia, interest in healthy products which 
contain whole wheat and are rich in calcium for children and 
rich with nutrients with no sugar and high loofah rate is in-
creasing.

Russia’s sweet and salty biscuit retail market increased by 7.3% 
in 2009, compared to 2008 and reached to RUB 89.5B. In terms 
of amount, it increased by 1.7% and reached from 308,000 ton 
to 313,000 ton.

BrEaD, Pasta anD BisCuit in uKrainE 
Ukraine cuisine has distinct historical traditions. It is inspired 
by Russian, Polish and Turkish cuisines. Common food types 
include meat, vegetable, mushroom, berry and fruit types and 
various herbs.

Flagship of Ukraine cuisine which is richer than Russian cui-
sine is Borscht soup. This is soup is not a commonly-known 
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Rus mutfağına göre daha zengin olan Ukrayna mutfağının 
amiral gemisi Borscht (Bors-Borç) çorbasıdır. Bu çorba bizim 
bildiğimiz anlamda sulu bir çorba değil adeta bir yemektir.  
Bütün Slavların geleneksel çorbası olan Borç çorbasının do-
ğum yeri Ukrayna’dır. Ana maddesi pancar olan bu çorba, kre-
ma, ekmek ve sarımsakla, sıcak ya da soğuk olarak servis edilir. 
Ayrıca Ukraynalılar çorbayı akşam değil, öğlen içerler.

Ukrayna’da ekmek, temel gıda maddelerinin başında gelir ve 
sofranın ana malzemesidir. Dünyanın önde gelen tahıl üre-
ticilerinden biri olan ülkede, bunun bir kanıtı olarak pek çok 
ekmek çeşidi bulunur. Ekmekleri oldukça lezzetli olduğu ve 
özellikle esmer ekmeğin çok sevildiği Ukrayna için Avrupa’nın 
“ekmek sepeti” denilmektedir. Ekmek lezzeti ve kültürü 
Türkiye’ye göre farklıdır.

Bisküviler, günün her saatinde içilen çaya eşlik eden yegane 
yiyecektir. Ayrıca Ukrayna çok şekerli ve çok renkli pastalarıyla 
da meşhurdur.

Rusya’da yaygın olan Pelmeni, Ukrayna’da da çok meşhurdur. 
İri parçalarla doldurulmuş bir tür mantı olan Pelmeni’nin vişne-
li ve lor peynirli olan Varenyky cinsi Ukrayna’da çok popülerdir. 
Bazılarına göre, Varenykynin kökeni bildiğimiz Türk mantısıdır. 
Türkiye’de olduğu gibi Ukrayna’da da çiğ börek vardır ancak 
Ukraynalılar çiğ böreği Türklerden daha çok tüketirler. Ayrıca 
sofralarda her zaman Smetana denilen bir krema bulunur ve 
bu krema her yemeğe ve tatlıya ilave edilir. 

uKrayna’Da MaKarna VE BİsKÜVİDE 
PaZar PotansİyElİ
Ukrayna makarna açısından büyük bir potansiyel olarak de-
ğerlendirilmese de, ülkedeki ekonomik durum ve buna bağlı 
olarak özellikle ucuz gıda ürünlerine yönelik artan talep, etkili 
tanıtımlarla makarnanın bu pazardaki payını arttırabilir. 

Bisküvi açısından ise Ukrayna’nın ithalatı yıldan yıla artış gös-
termektedir. 2008 yılında 65 milyon dolara ulaşana Ukrayna’nın 
bisküvi ve gofret ithalatı, 2009 yılında ise yüzde 40 oranında 
azalarak 38 milyon dolara gerilemiştir. Türkiye’nin bu pazarda 
yüzde 0,4’lük çok küçük bir payı vardır ve 2009 yılında ülkenin 
Türkiye’den yaptığı ithalat sadece 336 bin dolardır.

liquid soup but rather a meal.   Birthplace of Borscht soup, 
which is the traditional soup of all Slavic people, is Ukraine. 
Containing beet as the main ingredient, this soup is served 
with cream, bread and garlic as cold or hot. In addition, 
Ukrainian people have soup for lunch, not for dinner.

Bread is one of the main food products in Ukraine and it is the 
main ingredient of meals. In the country, which is one of the 
leading grain producers of the world, there are many bread 
types as an evident to this. Ukraine where bread types are 
very delicious and brown bread is much appreciated is called 
as the “bread basket” of Europe. The taste and culture of bread 
is different than Turkey.

Biscuits are the only food consumed with tea at every time of 
the day. Also Ukrain is famous for is very sweet and colorful 
cakes. Pelmeni which is common in Russia is also very popular 
in Ukraine. Varenyky type of Pelmeni, a type of patty with big 
stuff materials, which includes berry and curr is very popular 
in the country. According to some people, the origin of Var-
enyky is Turkish patty. 

As in Turkey, deep fried water thin dough with raw minced 
meat filling is also available in Ukraine, but Ukrainian people 
consume it more than Turkish people. In addition, they always 
have a cream called Smetana for their meals and this cream is 
added to all meals and desserts. 

MarKEt PotEntial oF Pasta anD 
BisCuit in uKrain
Although Ukraine is not evaluated as a big potential in terms 
of pasta, the economical situation in the country and thus the 
demand for cheap products may increase the share in this 
market with effective advertisements. 

In terms of biscuit, Ukraine’s import rate is increasing year by 
year. Biscuit and wafer import of Ukrain in 2008, reaching up 
to $ 65M, decreased by 40% in 2009 and reached to $ 38M. 
Turkey has a very small share in this market with a share of 
0.4% and the import of country from Turkey in 2009 was only 
$336,000.
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Sektörde çikolata kaplı ve sandviç bisküviler en çok tercih edi-
len ürünlerdir. Euromonitor verilerine göre; çikolata içeren bis-
küvilerin gelecek dönemde en çok talep gören ürünler olması 
beklenmektedir. Tüm dünyayı saran sağlıklı beslenme bilinci 
Ukrayna’da da popülerlik kazanmaya başlamıştır. Önümüzdeki 
yıllarda kalorisi düşük ürünlerin daha çok tercih edileceği ön-
görülmektedir. Uzun vadede yeni ürünlerin ve farklı ambalaj-
ların Ukraynalı tüketiciler tarafından tercih edileceği düşünül-
mektedir.

roManya’Da EKMEK, MaKarna VE BİsKÜVİ
Romanya mutfağı da Rusya ve Ukrayna gibi gayet zengindir. 
Geleneklere göre, ev sahipleri turistleri ekmek, tuz, erik rakı-
sı ve bir bardak şarap ile karşılar. Ayrıca Romenler’de, buğday 
tanelerinin evlerine bereket, sağlık ve saflık getirdiği inanışı 
vardır.

Köylerdeki geleneksel yemekler lahana sarması, tokitura (et 
yemeği), mititei (sulu köfte), mamaliga (mısır unundan yapılır) 
ve balıktır. Birçok yemeğin temelini domuz eti oluşturur. Tatlı 
olarak ise Börek, Krep, Süzet ve Kozonak (Kek) meşhurdur. Ay-
rıca sofrada ne yemek olursa olsun, mısır polentası (mamaligu-
ta) ve turşu her zaman hazır bulunur.

Poalen Brau ve Turta Cu Julfa, Moldovya’nın ünlü tatlılarıdır. 
Poalen Brau fırında pişirilen yerel bir peynir turtasıdır, Turta Cu 
Julfa ise ince yufka katlarından yapılan ve soba üstünde pişi-
rildikten sonra üzerine bal ve ceviz serpiştirilerek tüketilen bir 
hamur tatlısıdır. Kuru üzüm ve cevizle süslenmiş sünger ben-
zeri bir kek olan Kozonak da, Noel ve Paskalya’da en yaygın 
olarak yenen tatlıdır. 

MolDoVa’Da EKMEK, MaKarna VE BİsKÜVİ
Moldova’nın en önemli gelir kaynağı şarapçılıktır. Buna bağlı 
olarak yeme içme kültürü de çok gelişmiştir. Mısır unundan 
yapılan ve Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yapılan mıhlama-
yı andıran mamaliga çok popülerdir. Ülkenin unlu mamulleri 
arasında ün kazanlarından bir tanesi Plaçenta isimli börek; bir 
diğer İran’da yapılan Pireşki isimli börektir.

Chocolate covered and sandwich biscuits are the most pre-
ferred products in the sector. According to the data of Eu-
romonitor, biscuits with chocolate are expected to be the 
most demanded ones in the future. The awareness of healthy 
diet all around the world has also started to gain popularity 
in Ukrain. In the upcoming years, low-calorie products are ex-
pected to be preferred more. In the long term, new products 
and products with different packages are considered to be 
preferred by Ukrainian consumers.

BrEaD, Pasta anD BisCuit in roMania
Romanian cuisine is very rich like Russian and Ukrainian cui-
sines. According to traditions, hosts welcome tourists with 
bread, salt, plum raki and a glass of wine. In addition, Roma-
nian people believe that wheat kernels bring wealth, health 
and purity to their homes.

Traditional meals in the villages are stuffed cabbage, tokitura 
(meat dish), mititei (meatballs), mamaliga (made of cornflour) 
and fish. The main ingredient of many meals is pork. As desert, 
pastry, pancake, suzette and Kozonak (cake) are very popular. 
Moreover, whatever the meal is corn polenta (mamaliguta) 
and pickle are always ready on the table.

Poalen Brau and Turta Cu Julfa are popular deserts of Mol-
dova. Poalen Brau is a special pie made of a local cheese and 
cooked in oven; Turta Cu Julfa is pastry made of thin phyllo 
and cooked on the oven and served with honey and walnut.

Kozonak, a sponge like cake with raisin and walnut on the top, 
is consumed on Christmas Eve and Easter. 

BrEaD, Pasta anD BisCuit in MolDoVa
Main source of income of Moldova is winemaking. According-
ly, food & drink culture is highly developed. Mamaliga, made 
of cornflour and similar to mihlama (a dish made with veg-
etable and eggs) of Turkey, is very popular in the country. The 
popular pastries of the country include Plaçenta and Pireşki 
which is also made in Iran.
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Doğu Avrupa’nın mutfağının mihenk taşlarından olan Borsc 
çorbası,  Moldova’da da yaygındır. Bir başka ünlü çorbası ise 
kemikli et suyuna erişte eklenerek yapılan Tukmaş çorbasıdır. 
Moldova’daki mantılar diğer Asya ve Doğu Avrupa ülkelerin-
dekine kıyasla daha iridirler ve yoğurt yerine krema ile servis 
edilirler. Turşular (Kırmızı Domates), çorbalar (Zama), peynirler 
(Brinzi) ve yumurtalar çok sık tüketilen besinlerdir.

BElarus’Da EKMEK, MaKarna VE BİsKÜVİ
Belaruslular, Ukrayna, Polonya, Rusya, Litvanya mutfakların-
dan bir şeyler alıp kendi mutfaklarına katmışlardır. Böylece 
bugünkü özgün Belarus mutfağı ortaya çıkmıştır. Belarus mut-
fağı denince ilk akla gelen patates ve mantarlardır. Geleneksel 
yemeklerde, bu iki ana unsurun çeşitlemeleri ve kırmızı et ol-
dukça baskındır. 

Çorba, Belarus mutfağına sonradan dâhil olmuştur. Borç çor-
bası ve kabak çorbası en popüler olanlardır. Malzemesi bol, 
doyurucu çorbalar arasında bir de mantar ve arpa ile yapılan 
Gribnoy vardır.

Belarus’ta Polonya Yahudilerinin özel bir yemeği olan Piroşki 
oldukça yaygın bir yemektir. Kıymalı bir hamur işi olan Piroşki, 
bir çeşit Polonya mantısı olarak da tanımlanmaktadır. Rusya, 
Ukrayna ve diğer birçok ülkede olduğu etli mantı çeşidi Pel-
meni, Belarus’ta da sıkça tüketilmektedir. Belarus’ta bir toprak 
kapta pişirilen Pelmeni, yoğurtla servis edilmektedir. Genellik-
le evlerde Pelmeni yapmak için özel mutfak aletleri bulunur. 
Pelmeni’nin bir benzeri olan Kalduny ise genellikle patates ve 
mantarla yapılıyor.  Belarus’ta yiyecekler oldukça yağlıdır ve 
sos çeşitleri de çok fazladır. 

Estonya’Da EKMEK, MaKarna VE BİsKÜVİ
Geleneksel Estonya mutfağı; domuz eti, süt ürünleri, kırmızı et, 
patates, çavdar ekmeği ve balık malzemelerine odaklanan ye-
mekleri içerir. Estonya mutfağı; Alman, Rus ve İskandinav mut-
faklarından bir hayli etkilenmiştir. Ekmek olarak; siyah çavdar 
ekmeği, hemen hemen her yemeğin yanında mutlaka servis 
edilen olmazsa olmaz bir yiyecektir. Genel itibariyle hafif tatlı-
ların sevildiği Estonya’da, en popüler tatlılardan biri Kissel’dir. 
Kissel, çilek, ahududu, Bektaşiüzümü gibi ekşi meyveler ara-
sından seçilen meyve parçacıklarının ezilerek mısır veya pata-
tes nişastası ve meyve suyu eşliğinde pişirilmesinden oluşan 
hafif bir puding çeşididir.

Borsc soup, one of the touchstones of Eastern Europe cuisine, is 
very common in Moldova, too. Another popular soup is Tukmaş 
soup made of bone-in meat broth and noodles.  Patty types in 
Moldova are bigger when compared to the ones in other Asian 
and Eastern Europe countries and they are served with cream 
instead of yoghurt. Pickles (Red Tomato), soups (Zama), cheese 
(Brinzi) and egg are highly consumed products.

BrEaD, Pasta anD BisCuit in Bylorussia
Byelorussians have made a mix from Ukrainian, Polish, Russian 
and Latvian cuisines, and their own cuisines. Thus, today’s spe-
cial Byelorussian cuisine has been generated.

When the subject is Byelorussian cuisine, the first thing to 
come to minds is potatoes and mushroom. In traditional 
meals, the variations of these two ingredients and red meat 
are very dominant. 

Soup was added to Byelorussian cuisine later. Borscht soup 
and zucchini soup are the most popular ones. The hearty 
soups with plenty of ingredients include Gribnoy made of 
mushroom and barley.

Piroşki, a special meal of Jewish people of Poland, is very com-
mon in Byelorussia. Piroşki, a pastry stuffed with smashed meat, 
is also called as Polish patty. 
Pelmeni is also highly consumed in Byelorussia as in Russia, 
Ukraine and many other countries. Pelmeni, cooked in a pot in 
Byelorussia, is served with yoghurt.   Generally there are special 
tools to cook Pelmeni at homes. Kalduny, similar to Pelmeni, 
is generally made with potato and mushroom.  In Byelorussia, 

meals are generally very fatty and have many types of sauces. 

BrEaD, Pasta anD BisCuit in Estonia
Traditional Estonia cuisine include port, dairy products, red 
meat, potato, rye bread and seafood. Estonian cuisine is high-
ly inspired by German, Russian and Scandinavian cuisines. As 
bread, brown rye bread is served with almost every meal and 
an indispensible part of the cuisine. In Estonia where generally 
light deserts are preferred, one of the most popular desserts is 
Kissel. Kissel is a type of light pudding made with strawberry, 
raspberry, grape smashed into small pieces and cooked with 
potato starch and fruit juice. Another popular desert is Curd 
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Bir diğer ünlü tatlı bir lor tatlısı olan Curd Snacks’tir. 
Estonya’ya özgü tatlı lezzetlerden bir diğeri ise Kama’dır. 
Kama; kavrulmuş arpa, çavdar, yulaf ve bezelye unu karı-
şımına denir. Noodle türü makarnalar, Estonya’da popüler 
olan makarna çeşitleri arasındadır. Bir diğer makarna çeşidi 
ise sebzeli ya da etli harçla doldurulan, isteğe bağlı olarak 
kızarmış ya da haşlanmış bir şekilde hazırlanan ve dışarda 
bardakta da satılan iri taneli mantı Pelmeni’dir. Sornikud adı 
verilen ve lor, ekşi krema, un ve yumurtanın çırpılarak az 
yağlı tavada kızartılmasından elde edilen ince krepler de, 
yerel halk tarafından sevilerek hem tatlı hem de tuzlu olarak 
tüketilen unlu mamuller arasındadır. Ülkede, isteğe bağlı 
olarak iç malzemesi farklı ürünlerden oluşan küçük tuzlu 
poğaçalara Pirukad adı verilir. Ülkede yaygınlık gösteren bu 
poğaçalar, genellikle et, kabak, havuç ve pirinçten oluşan 
geleneksel bir harç ile doldurularak pişirilir.

lEtonya’Da EKMEK, MaKarna VE BİsKÜVİ
Letonya mutfağı, sınırsız lezzetlerden meydana gelmektedir. 
Ekmek ve bira, mutfak kültüründe ayrı bir yere sahiptir. Asya 
mutfağından oldukça etkilenen Letonya mutfağı, Tayvan, Kore, 
Japonya, Vietnam ve Hindistan mutfaklarının izlerini taşır.  Kah-
valtıda genellikle sandviç veya omlet tüketen Letonyalılar için 
ana öğün öğle yemeğidir. Öğle yemeğinde çorba ile birlikte çe-
şitli gıdalar tüketen Letonya’lar akşam yemeğinde ise hazır veya 
dondurulmuş yemekler tercih ederler.

Hamur işinin sıkça tüketildiği bu ülkede, Çavdar ekmeği sofra-
ların vazgeçilmezidir. Hamurdan yapılan bir çeşit çörek olan Le-
tonya ya da Alexander tartı, ülkede geleneksel olarak öğle veya 
akşam yemeklerinden sonra tatlı olarak sunulmakla birlikte, çay 
saatlerinde veya kahvaltılarda da sunulabilmektedir. Bu turta-
nın hızlı yapımında hazır milföy hamuru kullanılabilmektedir. 
Twisted Rulo ve Rigas Radzinya (Riga Boynuzları) da Letonya’nın 
hamurla yapılan meşhur çöreklerdendir. Simit şeklinde olan 
Kliņģeris ise özel günlerde sunulan bir çeşit tatlıdır. Balığın 
yaygın olarak tüketildiği ülkede; buğday, arpa, lahana, soğan, 
yumurta ve domuz eti de rağbet gören besinlerdir. Yiyecekler ol-
dukça yağlıdır fakat az baharat kullanılır. Çorbalar genellikle seb-
ze ve et suyu ya da süt ile yapılır. Erişte Çorbası, Pancar Çorbası ve 
Isırgan Çorbası da Letonyalılar tarafından sıkça tüketilir.

Snacks made of curd. Another specialty of Estonia is Kama. 
Kama is the mixture of roasted barley, rye, oat and chickpea. 

Noodle like pasta types are among the most popular pasta 
types of Estonia. Another type of pasta is Pelmeni stuffed with 
vegetables or meat and served as fried or boiled upon request 
and also sold in glasses outside.  Sornikud is among the most 
consumed pastries, which is made with curd, sour cream, flour 
and egg mixture by cooking in a pan and served as thin pan-
cakes both as sweet and salty.

Small salty pastries with different stuff materials are called 
Pirukad. These common pastries are generally cooked with 
meat, zucchini, carrot and rice.

BrEaD, Pasta anD BisCuit in latVia
Latvian cuisine is comprised of unlimited tastes. Bread and 
beer have a special place in the cuisine culture. Latvian cuisine 
which is highly inspired by Asian cuisine, has the marks of Tai-
wan, Korea, Japan, Vietnam and India cuisines. 

For Latvian people who generally eat sandwich or omelets at 
the breakfast, brunch is the main meal. Latvian people have 
soup and various meals for lunch and prefer readymade or fro-
zen meals for dinner.

In the country where pastries are highly consumed, rye bread 
is an indispensible part of the cuisine. Latvia or Alexander pie, 
a kind of pastry made with dough, is served as dessert after 
lunches or dinners traditionally and it can also be served at tea 
times or breakfast. 

For the preparation of this pie, puff dough can also be used. 
Twisted Rulo and Rigas Radzinya (Riga Horns) are the most 
popular pastries in Latvia. Bagel like Kliņģeris is a kind of 
desert served on special days. In the country where fish is 
also highly consumed, wheat, barley, lettuce, onion, egg 
and pork are very popular. Meals are very fatty but less 
spicy. Soups are generally made with vegetables or broth. 
Noodle Soup, borscht and nettle soup are highly consumed 
by Latvians. 
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