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Makarna pazarında büyüme odakları…

BBM Dergisi’nin bu sayısını dünya makarna pazarının 
gelişimine ayırdık.  Gelecek sayılarda da konsept olarak 
her ay ekmek, bisküvi ve makarna pazarından birine odak-
lanmaya devam edeceğiz. 

Temelde İtalyan beslenme kültürünün bir parçası olan 
makarna, günümüzde birçok özelliği nedeniyle dünyanın 
birçok yerinde tercih edilen bir gıda haline geliyor. Tabi 
İtalya, hala dünyanın en büyük üreticisi ve tüketicisi konu-
munda. Ancak İtalya’da olduğu gibi diğer birçok gelişmiş 
ülkede, pazarın büyümesi son derece yavaş… Dolayısıyla 
gelişmiş ülkeler makarna sektörü için gerçek anlamda bir 
gelecek potansiyeline şuan için sahip değil. Asıl potansi-
yel az gelişmiş ve gelişmeye devam eden ülkelerde gizli. 
Uluslararası Makarna Organizasyonu (IPO) Başkanı Clau-
dio Zanão da kendisiyle gerçekleştirdiğimiz röportajda bu 
görüşü dile getiriyor. Zanão, dünya makarna pazarının gel-
ecekte Asya Pasifik, Ortadoğu ve Afrika eksenli bir gelişme 
ve büyüme göstereceğine işaret ediyor.
 
Asya’da artan kişi başı milli gelirle birlikte farklı gıda türl-
erine ve Batılı beslenme kültürüne olan ilgi artmaya devam 
ediyor. Ayrıca makarnanın ekonomik, kolay hazırlanabilen, 
besleyici bir gıda olması, çok özel koşullar gerektirmeden 
uzun süre saklanabilmesi ve farklı sos seçenekleriyle yer-
el kültüre adapte edilebilmesi gibi özellikler de makarna 
tüketiminin bu bölgelerde yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. 
Özellikle Afrika gibi beslenme sorunlarının yaşandığı böl-
gelerde; ekonomiklik, besleyicilik, kolay hazırlanma ve 
uzun süre saklanabilme özellikleri makarnayı çok daha 
önemli bir gıda haline getiriyor. 

Bütün bunlar, önümüzdeki süreçte makarna sektörünün 
bu pazarlara daha yoğun bir şekilde ilgi göstereceğine ya 
da göstermesi gerektiğine işaret ediyor. 

Dünya makarna pazarının gelişimiyle ilgili ayrıntıları, der-
ginin içeriğinde bulabilirsiniz…

Saygılarımızla…

Centers of the growth in pasta market…

We reserved this issue of BBM for the development of 
world pasta market. In our future issues; we will continue 
to focus on bread, biscuits and pasta markets per each is-
sue as concept.

Basically as a part of Italian eating culture; pasta has be-
come a food that is preferred in many regions of the world 
due to its various features. Of course, Italy is still world’s 
largest producer and consumer. However; the growth of 
the market is extremely slow in many developed countries 
just like in Italy. Thus, developed countries are not the fu-
ture potential in real terms for the pasta industry now. The 
real potential is hidden in the countries that are under-
developed or continue to develop. Chairman of Interna-
tional Pasta Organization (IPO) Claudio Zanão expressed 
his opinion about that subject in the interview we made. 
Zanão points that in the future the world pasta market will 
show a development and growth that is driven by Asia Pa-
cific, Middle East and Africa.

The interest in different foodstuffs and Western diet cul-
ture in Asia continues to increase in parallel with the in-
creasing per capita income. Besides the features of pasta 
like that it is economic, easily prepared, a nutritious food, 
can be stored for long time without requiring special con-
ditions and can be adapted to the local culture with differ-
ent sauce options contribute to the consumption of pasta 
widely  in these regions. Especially in regions like Africa 
where nutritional problems are experienced; the features 
of pasta like affordability, being nutritional, easy to pre-
pare and that can be stored for long time make pasta a 
much more important food.

All of these, point that pasta industry will or should show 
a more intense attention to these markets in the coming 
periods.

You can find the details about the development of world 
pasta market in the content of the magazine…

Best regards…

Editör
Editor

derya@bbmdergisi.com

Derya GÜLSOY
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United Biscuits (UB), Suudi Arabistan Krallığı’nda bulunan Rana 
Confectionery Products işletmesinin tüm varlıklarını satın al-
mak için bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu satın alma işlemi, 
UB’nin Suudi Arabistan’daki uzun süreli ortağı olan Ali Zaid Al-
Quraishi & Brothers Company ile ortak olarak yürütülecek. UB, 
hisselerin çoğunluğuna sahip olup üretim tesisini de yönetecek.
UB Genel Müdürü Jeff van der Eems, konuyla ilgili şunları dile 
getirdi: “UB, McVitie markasını Ortadoğu’da önde gelen bir mar-
ka haline dönüştürmek için son beş yıldır Ali Zaid Al-Quraishi 
& Brothers Company gibi stratejik ortaklarla birlikte sıkı çalışı-
yor. Suudi merkezli bir tatlı atıştırmalık markasını satın almak, 
Ortadoğu’da bulunan tüketici ve müşterilerimize geniş bir yelpa-
zeye sahip atıştırmalık sunabilmemizi daha da kolaylaştıracak.”

Ali Zaid Al-Quraishi & Brothers Company Genel Müdürü Yousef 
Al Quraishi ise şunları söyledi: “Ali Zaid Al-Quraishi & Brothers 
Company, uluslararası pazar liderleri ile uzun süreli ortaklık 
sürdürmekten oldukça memnun. Bu satın alma işlemi de UB 
ile ortaklığımızı yeni bir seviyeye taşıyor. Bu satın alma işlemi-
ni, grup vizyonumuzla da paralel olarak, dünya standartlarında 
ürün kalitesini ve üretim kapasitesini Krallığımıza getirme fırsa-
tı olarak görüyoruz.

Suudi ve Ortadoğulu tüketicilere, Avrupa’da yemeyi umdukları 
kalite standartları ile aynı seviyede fakat yerel olarak üretilen 
tatlı atıştırmalıkları sunabilmek için geleneksel dağıtım mode-
linin ötesine geçerek yerel değer ilave etmeyi çok büyük bir fır-
sat olarak görüyoruz. Nakliye sürelerini kısaltarak, ürünlerin tü-

United Biscuits (UB) announced that it has reached an agree-
ment to purchase all the assets of the Rana Confectionery 
Products business in the Kingdom of Saudi Arabia.  The ac-
quisition will be undertaken jointly with UB’s longstanding 
partner in the Saudi Arabia, Ali Zaid Al-Quraishi & Brothers 
Company.  UB will have a majority stake and will manage the 
production facility. Jeff van der Eems, UB’s Chief Executive Of-
ficer for international said: “UB has been working hard over 
the last five years alongside our strategic partners, such as Ali 
Zaid Al-Quraishi & Brothers Company, to establish McVitie’s as 
a leading brand in the Middle East.  Acquiring a Saudi based 
manufacturer of branded sweet snacks furthers our ability to 
serve consumers and customers in the Middle East with a wide 
range of preferred snacks.”

Yousef Al Quraishi, Managing Director of Ali Zaid Al-Quraishi & 
Brothers Company said: “Ali Zaid Al Quraishi & Brothers Com-
pany enjoys a number of longstanding relationships with re-
spected international market leaders, and this acquisition marks 
a new level of partnership with UB. We see this acquisition as an 
opportunity to bring world-class product quality and manufac-
turing capability to the Kingdom; in line with our group’s vision”

 “We see immense opportunity for local value addition by go-
ing beyond the traditional distribution model and to provide 
Saudi and Middle Eastern consumers locally manufactured 
sweet snacks, produced at similar quality standards to what 
they would expect to experience in Europe. By shortening 

Dünya bisküvi pazarının önde gelen temsilcilerinden United Biscuits, Ortadoğu’daki üretimini 
Suudi Arabistan’daki Rana Confectionery Products işletmesinin tüm varlıklarını satın alarak 
genişletiyor.
One of the leading representatives of world biscuit market, United Biscuits extends its produc-
tion in the Middle East by purchasing all the assets of Rana Confectionery Products business in 
Saudi Arabia.
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keticinin elinde daha hızlı ve taze olarak geçmesini sağlıyoruz. 
Ayrıca müşterilerimiz için de bu durum daha cazip fiyatlarla 
daha geniş yelpazede kaliteli atıştırmalıklar anlamına geliyor.”
UB İngiltere’de bir numaralı; Fransa, Belçika, Hollanda ve İrlan-
da Cumhuriyeti’nde ise iki numaralı bisküvi pazar lideri iken; 
daha geniş uluslararası alanda varlığını hızlı bir şekilde arttı-
rıyor. Şu anda 100’ü aşkın ülkede satış yapan UB, İngiltere ve 
Kuzey Batı Avrupa dışındaki pazarlardan gelen satışlarını 5 yıl 
öncesine kıyasla yüzde 5 oranında arttırarak yüzde 15’e çıkar-
dı. UB’nin büyümesindeki en büyük payı uluslararası pazarlar 
oluşturuyor.

the shipping lead times, the products are in the hands of our 
customers faster and fresher. For our customers, this would 
also mean availability of a wider choice of quality snacks lo-
cally at attractive price points”.  While UB is the market leader 
for biscuits in the UK and number two in France, Belgium, 
Holland and the Republic of Ireland it has a rapidly growing 
presence in the wider international arena.  UB currently sells 
in over 100 countries with nearly 15% of its sales coming 
from markets outside of the UK and North West Europe – up 
from 5% 5 years ago.  International markets are the largest 
source of growth for UB.

İttifak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Selva Makarna, 
merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü 
(iTQi) tarafından verilen “Üstün Lezzet Ödülü’ne” layık görüldü. 
Enstitü tarafından düzenlenen mükemmel tat ve kalitedeki yi-
yecek ve içecekler testinde, ünlü şeflerden en yüksek not olan 
3 yıldız alan Selva Makarna, bu ödülle tüketicilerine en kaliteli 
ürünü en iyi lezzette sunduğunu tescillemiş oldu.

Alanında uzman profesyoneller tarafından detaylı tadım test-
lerinden geçirildikten sonra çeşitli kategorilerde değerlendiri-
len yiyecekler, kazandıkları yıldızlarla lezzet ve kalite sertifikası 
almaya hak kazanıyor. Marka ismi gizlenerek yapılan testlerde 
ürünler; ilk izlenim, renk, koku, ağızda bıraktığı tat ve dokusu 
dikkate alınarak derecelendiriliyor.

Kazanılan Üstün Lezzet Ödülü hakkında düşüncelerini dile 
getiren Selva Gıda Genel Müdürü Mehmet Karakuş, “Selva 
Gıda olarak tüketicimize en kaliteli ürünü en iyi lezzette sun-
mak her zaman ilk hedefimiz olmuştur. Bu nedenle 25 yıldır 
tüm ürünlerimizi Konya ovasında yetişen en kaliteli durum 
buğdayıyla üretiyoruz. Tüketici artık damak tadına çok daha 
fazla önem veriyor. Selva Makarna bu ödülle, tüketicisine 
üstün lezzet garantisini vermiş oluyor.” dedi.

Operating under Ittifak Holding, Selva Makarna was awarded 
with “Superior Taste Award” given by International Taste & Qual-
ity Institute (iTQi) based in Brussels. Selva Makarna got 3 stars, 
which is the highest grade, from the famous chefs in excellent 
in taste and quality of food and drinks test held by the institute. 
Selva Makarna proved that it presents the most qualified prod-
uct with the best flavor to its customers with this award.

Evaluated at various categories after being tested by special-
ized professionals in detailed taste tests, the foods are entitled 
to receive taste and quality certificate with the stars they get. 
In the tests, which are done by concealing the brand name; 
the products are graded by taking first impression, color, 
smell, taste and texture into consideration.

Expressing his thoughts about Superior Taste Award they get, 
Selva Gida General Manager Mehmet Karakus said; “As Selva 
Gida, presenting the best qualified product with the best 
taste to our consumers is always our first goal. Thus, we have 
been producing all our products with the best qualified du-
rum wheat grown in Konya plain for 25 years. Consumers give 
much more importance on taste today. Selva Makarna gives 
the superior taste guarantee to its consumers with this award.”
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Dünyanın lider makarna markası Barilla’nın sağlıklı gıda, bes-
lenme ve tarımda sürdürülebilirlik vizyonundan yola çıkarak 
kurduğu Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi (BCFN) tarafından 
her yıl düzenlenen Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu’nun 
beşincisi, 26-27 Kasım tarihlerinde Milano’daki Bocconi 
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 

Etkinlikte bu yıl da Nobel Ödüllü kişiler, uluslararası orga-
nizasyonlar, üniversiteler, bilim insanları, uzmanlar, şirket 
temsilcileri ve dünyanın dört bir yanında genç araştırma-
cılar bir araya geldi. Önemli isimlerin konuşmacı olarak ka-
tıldığı beşinci foruma, “Geleceği Birlikte Yazmanın Zamanı 
Geldi” sloganıyla kaleme alınan “Milano Protokolü” damga-
sını vurdu. 

“Beşinci Forum’un en büyük rüyası gıda ve beslenme konu-
sunda küresel bir anlaşmanın ilk tohumlarını atmaktı” diyen 
BCFN Başkanı Guido Barilla, “Milano Protokolü” ile ilgili şunları 
söyledi: “1997 yılında çevreyi korumak için bir grup öncü lider 
tarafından sunulan Kyoto Protokolü’nden esinlediğimiz Mila-
no Protokolü ile dünyanın geleceği için açık bir taahhütte bu-
lunarak tarihin bir parçası olma fırsatımız var”.

MİLANO PROTOKOLÜ’NÜN HEDEFLERİ
Milano Protokolü’nün üç makro hedefi var: 2020 yılına kadar 

The fifth of International Food and Nutrition Forum, which is 
held annually by Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN) 
that was established by Barilla as world’s leader pasta brand on 
its healthy food, nutrition and sustainability in agriculture vi-
sion basis, was realized on 26-27 November at Bocconi Univer-
sity in Milan.  Nobel Prize winners, international organizations, 
universities, scientists, experts, company representatives and 
young researchers from all over the world got together at the 
event also this year. “Milan Protocol” that was prepared with 
“It’s Time to Write the Future Together” slogan left its mark on 
the forum that was held for the fifth time and to which impor-
tant names attended as speakers.

“The great dream of this fifth forum is to plant the first seed of 
this global agreement on food and nutrition” – says Guido Ba-
rilla, President of the Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) 
– “Inspired by the example of the Kyoto Protocol, proposed in 
1997 by a group of enlightened leaders to protect the envi-
ronment, we have the opportunity to become part of history 
by making a clear commitment to the world through the new 
Milan Protocol on food”.

THE OBJECTIVES OF MILAN PROTOCOL
The Milan Protocol has three macro objectives: to reduce by 
50% within 2020 the unbelievable figure of 1.3 billion tons 

Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi (BCFN) tarafından 26 - 27 Kasım tarihleri arasında Milano’da 
düzenlenen 5. Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu’na, “Geleceği Birlikte Yazmanın Zamanı 
Geldi” sloganıyla kaleme alınan “Milano Protokolü” damgasını vurdu.
“Milan Protocol” that was prepared with “It’s Time to Write the Future Together” slogan left its 
mark on 5th International Food and Nutrition Forum held by Barilla Center for Food and Nutri-
tion (BCFN) on 26-27 November.
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farkındalığı artıracak kampanyalar ve tarımla başlayıp tüm 
gıda zincirine dağılacak uzun dönemli anlaşmalarla, yıllık 1,3 
milyar ton gibi ciddi bir orana ulaşan gıda israfı miktarının yüz-
de 50 oranında azaltılması; tarımsal reformların uygulanması 
ve gıda bazlı biyoyakıt kullanımı ile ilgili sınırlamalarla gıda 
fiyatlarındaki mali spekülasyonlara karşı mücadele; Amerika 
Birleşik Devletleri’nde Michelle Obama tarafından gündeme 
getirilen çocukluktan başlayarak sağlıklı yaşamın teşvik edil-
diği gıda eğitimine yönelik örnekleri takip ederek obeziteyle 
mücadele.

BCFN Başkanı Guido Barilla ve ardından İtalya Başbakanı En-
rico Letta’nın konuşmalarıyla başlayan forum, FAO Expo 2015 
Yöneticisi Marcela Villarreal, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tü-
ketici Genel Direktörü Paola Testori Coggi ve Tarım, Orman ve 
Çevre Politikaları Müsteşarı Maurizio Martina’nın sunumlarıyla 
devam etti.

BCFN 5. Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu’nda sunulan 
Milano Protokolü, sürdürülebilir bir değişim için birlikte çalış-
maya olan bağlılığı ortaya koyuyor. 

Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi; forumun tüm katılımcılarını, 
kuruluşları, uluslararası liderleri ve Expo 2015’e katılacak tüm 
ülkeleri, gezegeni ve tüm nüfusu etkileyen paradoksal sorun-
ları çözmek için birlikte politikalar üretmeye davet etti. Foru-
mun ikinci günü boyunca Milan Protokolü’nün hükümleriyle 
bağlantılı olarak, özellikle sürdürülebilir bir gezegen için vaz-
geçilmez bir kaynak olan suyun da tartışıldığı üç farklı yuvarlak 
masa toplantısı yapıldı. 

Gün sonunda Water Footprint kurucusu Tony Allan, Küresel 
Su Fonu kurucusu ve Başkanı Stella Thomas, CNN’nin 2011 
Yılı’nın 10 Kahramanı arasında yer alan İtalyan şef Bruno Se-
rato ve Global Footprint Network (Küresel Ayakizi Ağı) Başkanı 
Mathis Wackernagel gıda ve beslenmenin değeri üzerine bir 
analiz gerçekleştirdiler. Forum, Londra Kent Üniversitesi Gıda 
Politikaları profesörü Timothy Lang ile 2007 yılı Nobel Barış 
Ödülü sahibi ve Milano Protokolü’nün resmen sunan Riccardo 
Valentini’nin konuşmalarıyla sona erdi.

of food wasted in the world by supporting campaigns that 
aim to increase awareness of the phenomenon and long 
term agreements involving the entire food chain, starting 
with agriculture; the implementation of agrarian reforms 
and the fight against financial speculation, with limitations 
on the use of food-based biofuels; and the fight against 
obesity, with an emphasis on the importance of food edu-
cation right from childhood and the promotion of healthy 
lifestyles, following the practical example set by Michelle 
Obama in the United States.

The forum session was opened by BCFN President Guido Baril-
la and continued with presentations by Italian Prime Minister 
Enrico Letta, FAO Senior Official for Expo 2015 Marcela Villar-
real, European Commission General Director Paola Testori and 
undersecretary for Agricultural, Forestry and Environmental 
Policies in charge of Expo 2015 Maurizio Martina.

The Milan Protocol represents a commitment to work for 
sustainable change: the BCFN asked the participants of the 
Forum, Institutions, international leaders, and the countries 
contributing to Expo 2015 to work together for the first time 
to implement policies addressed to resolving the paradoxical 
situations that affect our planet and its populations. 

During the day, three round tables discussed issues connected 
with the stipulation of the Milan Protocol, with an appeal for 
greater awareness about water, a valuable element to con-
serve for a sustainable planet; a focus on resources, indicat-
ing the directions in which to work to rebalance exploitation; 
and, finally, an analysis of the value of food and nutrition with 
presentations by Tony Allan, the founder of Water Footprint, 
Stella Thomas, the founder and director of the Global Water 
Fund, the chef Bruno Serato, the first Italian to appear in the 
CNN Top 10 Heroes 2011, and Mathis Wackernagel, president 
of the Global Footprint Network. The session will be brought 
to a close by Timothy Lang, professor of Food Policy at City 
University London, and Riccardo Valentini, the climatologist 
and 2007 Nobel peace prize winner who officially launched 
the Milan Protocol.
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İngiltere bisküvi sektörünün önde gelen markalarından 
Burton’s Biscuit Company, çoğunluk hisseye sahip hissedarları 
olan Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) ile Ontario 
Teacher’s Pension Plan (OTPP) arasında, işletmenin satışı ile il-
gili bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Şirketin “iddialı büyüme planları”nın bir parçası olarak yapılan 
bu satış anlaşmasıyla birlikte Burton’s Biscuits’in Llantarnam 
Cwmbran’da bulunan tesisi, yeni sahipleri ile buluşacak. 

Jamie Dodgers ve Wagon Wheels markalarının üreticisi olan 
firmanın Edinburgh, Blackpool ve Llantarnam’da üretim tesis-
leri bulunuyor. 1937’de açılan Llantarnam tesisinde yaklaşık 
700 kişi çalışıyor. Bu yılın başında tesise 4.6 milyon Poundluk 
yeni teknoloji yatırımı yapılmıştı. Firmanın 350 milyon Euro 
civarında olduğu tahmin edilen satışının, bu ay içerisinde ta-
mamlanması bekleniyor.

Moreton’da çikolata rafinerisi ve Cadbury’de lisanslı bisküvi 
üreticileri bulunan Burton’s, satıştan sonra da CEO Ben Clarke 
idaresi altında mevcut yönetimle yoluna devam edecek.

Burton’s Biscuit Company has announced that an agree-
ment has been reached between its majority owners Cana-
dian Imperial Bank of Commerce (CIBC) and Ontario Teach-
ers’ Pension Plan (OTPP) for the sale of the business. 

With this sales agreement as part of “ambitious plans for 
growth”, Burton’s Biscuits’ facility in Llantarnam Cwmbran 
will meet its new owners

Producers of Jammie Dodgers and Wagon Wheels, the com-
pany has manufacturing sites in Edinburgh, Blackpool, and 
Llantarnam. There are approximately 700 employees at 
the Llantarnam factory that opened in 1937. A 4.6 million-
Pound investment in new technology was made earlier this 
year. The sale of the company is estimated to be around 350 
million £, and expected to be completed this month.

Burton’s, which also has a chocolate refinery in Moreton 
and manufactures Cadbury biscuits under license, will con-
tinue to be led by its existing management team under CEO 
Ben Clarke.

İngiliz bisküvi markası Burton’s Biscuits’in Cwmbran’da bulunan tesisi, yeni sahipleriyle buluş-
maya hazırlanıyor.
British biscuit brand Burton’s Biscuits’ facility in Cwmbran prepares to meet its new owners.

Burton’s Biscuits’İn cwmBran’daKİ 
tesİsİ yenİ sahİplerİnİ BeKlİyor

BURTON’S BISCUITS IN CWMBRAN WAITS 
FOR ITS NEW OWNERS
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CEO Ben Clarke konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Olağanüstü 
mali gücü, gerçek bir ortaklık yaklaşımı ve küresel uzmanlığı 
ile OTPP bana göre bizim için en ideal ortak. Hem İngiltere’de 
hem de uluslararası alanda büyümeyi sağlamak için yaptığımız 
iddialı planları sürdürdüğümüz için onlarla çalışmaktan büyük 
heyecan duyuyoruz.”

CEO Ben Clarke said: “With their combination of extraor-
dinary financial firepower, true partnership approach and 
global expertise, it is clear to me that OTPP are the ideal 
partner for us. We are very excited about working with 
them as we pursue our ambitious plans for growth both in 
the UK and internationally.”

200 mİlyon dolarliK
pastaciliK pazarina gİrdİ

PAKMAYA ENTERED INTO 200 MILLION-DOLLAR 
CONFECTIONERY MARKET

Dünyanın en büyük 3 maya üreticisinden biri olan Pakmaya, 
gıda şirketi olma yolunda yeni adımlar atıyor. Şubat ayında 200 
milyon dolarlık profesyonel pastacılık ürünleri pazarına giren 
Pakmaya, 3 yıllık bir strateji belirledi.  Buna göre önümüzdeki 
3 yıl boyunca üretiminin yüzde 80’ini pastacılık ürünlerine ayı-
racak olan Pakmaya, Türkiye genelindeki 30 bin pastane işlet-
mesini hedefliyor. Pakmaya aynı hedefler doğrultusunda şu an 
65 olan pastacılık ürün portföyünü de 2014 yılı sonunda 200’e 
çıkarmış olacak. 

Türkiye genelinde 30 bini aşkın pastacılık işletmesine karşın 
100’e yakın üretici firma bulunuyor. Yüzde 75’inin İstanbul 
ve Ankara’da bulunduğu pastaneler, ağırlıklı olarak Marmara 
Bölgesi’ne yayılmış durumda.

ÖNCELİKLİ HEDEF PASTANELER
Gıda sektöründeki yeni stratejileri ile ilgili bilgiler veren Pakma-
ya Pastacılık Ürünleri Satış ve Pazarlama Müdürü Eyüp Doruk, 
bu yılın Şubat ayında tatlı piyasasına giriş yaptıklarını hatırla-
tarak, “Bugüne kadar sanayi endüstrisi için üretim yapan bir 
şirkettik. Şu an ise üretim ve satış şirketi olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyoruz. 

Şubat ayında pastacılık alanına 40 ürün ile girmeyi planlar-
ken, şu an ürün portföyümüzü 65’e çıkardık.  Her 3 ayda bir 
yeni ürünlerimizi portföyümüze katmayı planlıyoruz. 2014 
sonuna kadar pastacılık ürün portföyümüzü 200’e çıkaraca-
ğız. Buradan da anlaşılacağı üzere, öncelikli hedefimiz pas-
taneler” dedi. 

Pastacılık sektöründe en hareketli dönemin Eylül – Aralık ay-
larında yaşandığını ifade eden Eyüp Doruk, bu dönem için de 
hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

As one of the 3 largest yeast manufacturers in the world, Pa-
kmaya takes new steps on the way to be food company. En-
tering 200 million-dollar professional confectionery products 
market in February, Pakmaya set a 3-year strategy. According 
to that strategy; Pakmaya, who will reserve 80 % of its produc-
tion for confectionery products for the next 3 years, targets 30 
thousand confectionery businesses in Turkey. In parallel with 
the same goals, Pakmaya will have extended its product port-
folio to 200, which is 65 now, at the end of 2014. 

Although there are over 30 thousand confectionery busi-
nesses throughout Turkey, there are nearly 100 manufactur-
ing company. % 75 of these confectioneries are in Istanbul and 
Ankara and mainly spread on Marmara Region.

PRIORITY TARGETS ARE CONFECTIONERIES
Giving information about their new strategies in the food sec-
tor, Pakmaya Pastacılık Ürünleri Sales and Marketing Manager 
Eyüp Doruk reminded that they entered confectionery busi-
ness in February this year and added: “We have been a com-
pany making production for the industrial sector until today. 
Now we are taking firm steps forward to become a produc-
tion and sales company. While we were planning to enter con-
fectionery business with 40 products, now we extended our 
product portfolio to 65.

 We plan to add our new products to our portfolio every 3 
months. At the end of 2014, we will extend our confectionery 
product portfolio to 200. As it is understood, our priority target 
is confectionery business.” Stating that the most active period 
in the confectionery business is experienced on September-
December, Eyüp Doruk expressed that their preparations are 
being maintained for this period.
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Türkiye’nin 30 milyar lira büyüklüğündeki unlu mamuller 
pazarında, 2011 yılında 300 milyonuncu ekmeğini üreten 
UNO,  yüzde 65’lik pazar payı ile Türkiye’nin lider paketli ek-
mek markası olmaya devam ediyor. 2013 yılını yüzde 55 bü-
yüyerek 310 milyon liralık ciro ile kapatmayı öngören şirket, 
yeni yatırımlar için de düğmeye bastı. 2015’e kadar 90 mil-
yon dolarlık yeni yatırım yapacak olan UNO, paketli ekmek 
pazarında artan talebi karşılamak için beş yeni üretim tesi-
si kuracak. UNO’nun, İstanbul ve Ankara dışındaki ilk tesisi 
İzmir’de faaliyete başlayacak. UNO, 2012 yılını 201 milyon 
lira ciro ile kapatmıştı.

UNO’nun yeni dönem projelerine ilişkin detayların payla-

Producing its 300 millionth bread in 2011 in Turkish bakery 
products market with a value of 30 billion liras, UNO continues 
to be Turkey’s leader packaged bread brand with 65% market 
share. Projecting to close 2013 with 310 million-lira endorse-
ment by growing 55%; the company pressed the button for 
new investments. UNO, which will make 90 million-dollar new 
investments until 2015, will establish five more production facil-
ities in order to meet the increasing demand in packaged bread 
market. The first facility of UNO outside of Istanbul and Ankara 
will start its activities in Izmir. UNO closed 2012 with 201 million-
lira endorsement.

The press conference, in which the details about the new 

Ekmek sektöründe sağlık, tazelik ve yeniliğin öncüsü UNO, iki yılda 90 milyon dolarlık yatırım ile 
beş üretim tesisi daha açacak. Yeni yatırımlarıyla UNO’nun hedefi, 2018’de 1 milyar liralık ciro ile 
gıda alanında en büyük şirketler arasına girmek. UNO’nun büyüme hedefleri, Yıldız Holding’in 
artan ortaklığı ile güç bulacak.

As the leader of health, freshness and innovation; UNO will open five more production facilities 
with 90 million-dollar investment in two years. The aim of UNO with its new investments is to be 
one of the largest food companies with 1 billion-lira endorsement in 2018. The growing goals of 
UNO will get strength with its increasing cooperation with Yildiz Holding. 

uno, Beş üretİm tesİsİ daha açmaya 
hazirlaniyor

UNO PREPARES TO OPEN FIVE MORE 
PRODUCTION FACILITIES
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şıldığı basın toplantı-
sı, Yıldız Holding Mali 
İşler Başkanı Dr. Cem 
Karakaş, UNO Yöne-
tici Ortak ve CEO’su 
Federico Caruncho 
ile UNO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hasip 
Gençer’in katılımıyla 
13 Kasım Çarşamba 
günü İstanbul’da ger-
çekleşti.

Yıldız Holding’in gıda 
vizyonunu ve UNO ile 
ilgili hedeflerini anlatan Yıldız Holding Mali İşler Başkanı 
Dr. Cem Karakaş; “Yıldız Holding olarak UNO’ya 2008 yılında 
ilk yatırımımızı gerçekleştirdik. Aradan geçen 5 yıl içerisin-
de bu yatırım bizi çok memnun etti ve UNO bizim için artık 
stratejik bir iş haline geldi. Bu sebeple UNO’da hisselerimi-
zi yüzde 60’a çıkartarak, bu sektörde uluslararası alanda 
uzmanlığı bulunan Sn. Federico Caruncho ile ortak olarak 
şirketi daha süratli büyütmeye karar verdik.  Bu noktada, 
Federico Caruncho UNO’nun yönetici ortağı olarak şirketin 
başına geçmiştir. Yine ortaklığımız bulunan Komşufırın’daki 
çoğunluk hisselerimizi ise Sn. Hasip Gençer’e devretmiş bu-
lunuyoruz.” dedi.

UNO 2018 HEDEFİ: 1 MİLYAR LİRA SATIŞ HACMİ İLE 
EN BÜYÜKLER ARASINA GİRMEK
Türkiye’de kişi başı yıllık ekmek ve unlu mamul tüketim oran-
larının yüksekliğine işaret eden UNO Yönetici Ortağı Federico 
Caruncho ise,  “Türkiye, dünyada en yüksek ekmek ve unlu 
mamül tüketimine sahip olan ülkelerden biri. Ancak, Türkiye 
ekmek pazarı içerisinde paketli ekmek pazarı toplam pazarın 
sadece yüzde 1’ini oluşturuyor.  Bu oran Kuzey Avrupa’ da yüz-
de 75’ lerde iken, iklim, hayat tarzı ve beslenme alışkanlıkları 
olarak Türkiye’ ye daha çok benzeyen Güney Avrupa’da yüzde 
15 civarında seyrediyor.  UNO’nun amacı, Türkiye gibi Avrupa 
ortalamasının çok üstünde ekmek tüketen bir pazarda, bu ra-
kamları yakın bir gelecekte yüzde 7 seviyesine çıkarmak. Ya-
tırımlarımıza ve çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz.” 
şeklinde konuştu.
 
BEŞ YENİ FABRİKA İÇİN 90 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Yıllık 65 bin ton ekmek üreten UNO, halen İstanbul’da Du-
dullu ve İkitelli’de iki ve Ankara’da bir fabrika olmak üzere 
toplam üç tesiste üretim yapıyor. Şirket, önümüzdeki iki yıl 
içerisinde Türkiye’nin farkı bölgelerinde yeni üretim tesisle-
rinin inşasına hazırlanıyor.  Yeni tesislerin ilk kısmı taze ürün 
kategorisinde 2014’de İzmir’de hayata geçecek. 2014 Ma-
yıs’ında İstanbul Dudullu’da 35 milyon dolarlık donuk ürün 
tesisi işletmeye alınacak. 2015’te ise yine taze ürün katego-
risinde Antalya ve Doğu Karadeniz’de iki yeni tesis, donuk 
kategoride ise Akdeniz bölgesinde ilave bir tesis açılması 
hedefleniyor.

period projects of 
UNO were shared, 
was realized in Istan-
bul on 13th Novem-
ber Wednesday with 
the participation of 
Yildiz Holding Head 
of Financial Ser-
vices Dr. Cem Kara-
kas, UNO Managing 
Partner and CEO 
Federico Caruncho 
and UNO Chairman 
of the Board Hasip 
Gencer. Telling the 

food vision of Yildiz Holding and their aims for UNO, Yildiz 
Holding Head of Financial Services Dr. Cem Karakas said; “As 
Yildiz Holding, we realized our first investment for UNO in 
2008. In the next five years, we were glad with the invest-
ment and UNO became a strategic business for us. Thus we 
decided to grow the company faster by being partners with 
Federico Caruncho. At this point, Federico Caruncho be-
came the head of the company as UNO’s managing partner. 
We transferred our majority shares of Komsufirin to Hasip 
Gencer.”

UNO 2018 GOAL: TO BECOME OF THE GIANTS 
WITH 1 BILLION-LIRA SALES VOLUME
Pointing the high annual consumption rates of bread and 
bakery products per capita in Turkey, UNO Managing Part-
ner Federico Caruncho said; “Turkey is one of the countries 
with largest bread and bakery product consumption in the 
world. However; packaged bread market only constitutes 
1% of the Turkish bread market. This rate is around 75% in 
Northern Europe, while it is around 15% in Southern Europe 
which resembles to Turkey more in terms of the climate, life 
style and eating habits. UNO’s aim is to increase these fig-
ures to 7% level in the near future in a market like in Turkey 
where bread is consumed much more than Europe average. 
We will continue to our investments and activities in this 
direction.”

90 MILLION-DOLLAR INVESTMENT 
FOR  FIVE  MORE FACILITIES
Producing 65 thousand tons of bread annually, UNO still 
makes production in total three facilities two of which are in 
Dudullu and Ikitelli Istanbul and one of which is in Ankara. 
The company prepares the construction of the new produc-
tion facilities in different regions of Turkey in the next two 
years. The first part of the new facilities will be realized on 
fresh product category in Izmir in 2014. In May 2014, 35 mil-
lion-dollar frozen product facility will be taken into operation 
in Dudullu. In 2015; it is aimed to open two new facilities on 
fresh product category in Antalya and Eastern Black Sea re-
gion and an additional facility on frozen product category in 
Mediterranean region.
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Yunanistan kaynaklı bir habere göre; ekonomik kriz ne-
deniyle zor günler geçiren Yunanistan’da tüketicilerin 
ekonomik gıdalara yönelmesi makarna üretimini arttırdı. 
Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) verileri göz önüne 
alınarak hazırlanan haberde, 2013 yılı Ocak – Eylül dönemin-
de Yunanistan’da makarna üretiminin bir önceki yıla kıyasla 
yüzde 4,4 oranında artış kaydettiği belirtiliyor.

Ülkede, makarna üretiminde faaliyet gösteren şirketlerin ta-
lebi yüksek tutmak için uygun fiyatlar sunması, makarna tü-
ketimini de arttırdı. Sektörün 5 büyük şirketinin yıllık sonuç-
larına göre 2012 yılında şirketlerin toplam satışlarında artış 
görülürken, fiyatların düşük tutulması nedeniyle kârlarda 
azalma yaşandığı gözlemlendi. 

2012 yılında 5 şirketin toplam geliri 182,2 milyon Euro’yu 
bulurken, 2011 yılında gelirler 176,6 milyon Euro olarak 
hesaplanmıştı. Yani gelirlerde oran olarak yüzde 3 oranın-
da ve değer olarak ise 5,6 milyon Euro artış gözlemlendi. 
Brüt kârda ise 2011’e kıyasla yüzde 5 gerileme kaydedildi ve 
54,02 milyon Euro’dan brüt kâr 51,2 milyon Euro’ya geriledi. 

Vergilerin de ödenmesiyle birlikte makarna üreticilerinin net 
kârı 2012 yılında 5,67 milyon Euro (satışların %3,1’i) olarak 
hesaplanırken, 2011 yılında bu rakam 7,32 milyon Euro’ydu 
(satışların %4,1’i).

According to a report from Greece; consumers’ turning to 
economic foods increased the pasta production in Greece 
that goes through hard times due to economic crisis. In the 
report which was prepared by taking the data of The Hellenic 
Statistical Authority (ELSTAT) into consideration; it is stated 
that pasta production in Greece increased 4,4% in January-
September 2013 period compared to the previous year.

The fact that, the companies producing pasta in the country 
provide reasonable prices in order to keep demand high, in-
creased pasta consumption. According to the annual results 
of the sector’s five major companies; while there is increase 
in the total sales of the companies in 2012, a decrease in the 
profits was observed due to the low prices.

While the total income of the 5 companies was 182,2 million 
Euros in 2012, the incomes were calculated as 176,6 million 
Euros in 2011. In other words, the incomes increased 3% in 
terms of ratio and 5,6 million Euros in terms of value. The 
gross profit decreased 5% compared to 2011 and it receded 
to 51,2 million Euros from 54,02 million Euros.

While the net profit of the pasta producers was calculated as 
5,67 million Euros (3,1% of the sales) together with the pay-
ment of the taxes, this figure was 7,32 million Euros (4,1% of 
the sales) in 2011.

Yunanistan’da, ekonomik kriz nedeniyle tüketicilerin daha ucuz beslenmeye yönelmesi ve sek-
tördeki şirketlerin ihracatının giderek artması, makarna üretimini arttırdı.
Consumers’ turning to the cheaper nutrition due to the economic crisis and the increase in the 
exports of the companies in the sector in Greece increased pasta production.
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Mondelez, Çek Cumhuriyeti’nde 
Bisküvi Tesisi Açıyor

Mondelez  opens biscuit plant in 
Czech Republic

Mondelez International, Çek Cumhuriyeti’nin Opava bölge-
sinde 100 milyon Dolarlık bisküvi üretim tesisi açmayı plan-
lıyor. 2010 yılından beri Fransa, İngiltere ve Orta Avrupa’daki 
bölgeler de dahil olmak üzere firmanın Avrupa bisküvisi ağı-
na yaptığı 240 milyon Dolarlık yatırımının devamı olan bu 
proje, firmanın sürdürülebilir ve karlı büyüme sağlamak için 
avantajlı varlıklara yatırım yapma planına sadık kaldığının 
göstergesidir. 

200 yeni iş sahası yaratması beklenen tesis, Oreo kurabiye-
leri ile belVita kahvaltı bisküvilerini üretecek. Firma, Oreo ve 
belVita markalarının net gelirlerinin Avrupa’da 2009’dan beri 
sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 18 oranında arttığını açıklıyor. 
Yeni tesisin, gelecekteki talebi karşılayabilecek kapasiteyi de 
yaratacağı belirtiliyor.

Mondelez Avrupa Entegre Tedarik Zinciri kıdemli Başkan Yar-
dımcısı Phil Hodgws, konu ile ilgili şunları söylüyor; “Son yıl-
larda bisküvi işletmemizde olağanüstü bir büyüme sağladık, 
özellikle Oreo ve belVita Power markalarında. 

Tüm tedarik zinciri ve AR-GE uzmanlığımızı, günde bir milyo-
nun üzerinde Oreo bisküvisi üretebilecek son teknoloji hatlara 
sahip bir tesis oluşturmak için kullandık. Bu tesis, tamamlandık-
tan sonra küresel tedarik zinciri ağımız için bir model olacak.”

Mondelez International plans to open a 100 million-Dollar 
biscuit manufacturing facility at Opava site in the Czech 
Republic. The project, which builds on 240 million-Dollar 
investment across European biscuits network since 2010 
including sites in France, the UK and Central Europe, is con-
sistent with the company’s commitment to invest in advan-
taged assets to drive sustainable and profitable growth.

The plant is expected to create 200 new jobs, and will man-
ufacture Oreo cookies and belVita breakfast biscuits. The 
company announced that net revenues for Oreo and belVita 
brands have rose 25% and 18% respectively in Europe since 
2009. This new facility will create new capacity to allow the 
business to keep pace with future demand.

Mondelez Europe Integrated Supply Chain senior vice presi-
dent Phil Hodges said, “We’ve seen phenomenal growth in 
our biscuit business in recent years, especially our Oreo and 
belVita Power Brands. 

We’ve used all of our supply chain and R&D expertise to 
create a state-of-the-art factory with lines capable of mak-
ing over a million Oreo biscuits a day. After it is complet-
ed, this plant will be a model in our global supply chain 
network.”

Dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek üreticisi Mondelez International, Çek Cumhuriyeti’nde 
100 milyon Dolarlık bisküvi tesisi açıyor.
As world’s leading food and beverage producer, Mondelez International opens a 100 million-
Dollar biscuit manufacturing facility in the Czech Republic.
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Makarna, sert durum buğdayından elde edilen irmiğin su ve 
bazı zenginleştirici maddeler ile karıştırılması, biçim verilmesi 
ve kurutulması suretiyle elde edilen oldukça besleyici ve ulus-
lararası ticarette de rağbet gören bir gıda maddesidir.

Üretim miktarı ve beslenmedeki önemi bakımından, buğ-
daydan elde edilen sanayi ürünleri arasında ekmekten son-
raki en önemli gıda maddesi olan makarnaya talep, yıllar 
geçtikçe artmaya devam etmektedir. Bu artışta, makarnanın 
besleyicilik değerinin yanı sıra uzun süre bozulmadan sak-
lanabilmesinin, farklı çeşitlerde ve şekillerde tüketilebilme-
sinin, hızlı ve kolayca hazırlanabilmesinin son derece etkili 
olduğu kabul edilmektedir.

Ancak artan üretim ve talebe rağmen, makarna üretiminin 
temel hammadde olan durum buğdayına bağımlılığı ve ma-
karnalık sert buğday türünün de dünyanın belirli bölgelerinde 
yetişiyor olması, bazı ülkeleri net ihracatçı, bazılarını ise net it-
halatçı konumuna sokmaktadır. 

DÜNYA MAKARNA ÜRETİMİ
Buğdayın insan gıdası olarak işlenip kullanılmasında ekmek-
ten sonra ikinci sırada yer alan makarnanın, M.Ö. 1700’lü 
yıllarda Çin’de kullanıldığı, 1292 yılında ise Marco Polo tara-
fından, bugün makarnanın anavatanı sayılan İtalya’ya geti-
rildiği tahmin edilmektedir. İtalya’da hızla gelişen makarna 
üretimi, kısa zamanda diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. 
ABD’nin ise ülkeye göç eden İtalyanlarla (1789) birlikte ma-
karnayla tanıştığı belirtilmektedir.

Günümüzde makarna üretiminde ilk sırada yer alan İtalya’da 
makarna üretimi, başlangıçta buğday üretimi için elverişli ik-
lim koşullarının bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilmekteydi. 
Gelişen teknolojiyle birlikte makarna üretimi, iklim koşullarına 
bağlı olmaktan çıkmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle İtalyanların yaşadığı 
ülkelerde makarna fabrikaları kurulmaya başlamış ve böylece 
makarnanın yabancı toplumlar tarafından çok daha yakından 
tanınması sağlanmıştır. 1933 yılında Mario ve Guisseppe Brai-

Pasta is a quite nutritious food product that is obtained by the 
mixture of semolina of hard durum wheat and some enriching 
substances, shaping and drying and that has a huge demand 
from international trade.

The demand for pasta, which is the second most important 
food product after bread among industrial products obtained 
from wheat in terms of its production amount and importance 
on nutrition, continues to increase over the years. The proper-
ties of pasta to be stored for a long period without deteriorat-
ing, consumed with different varieties and shapes, prepared 
fast and easily are considered to have a significant effect on 
this increase.

However despite the increasing production and demand; 
some countries become exporters and others become im-
porters due to the dependence of pasta production on durum 
wheat as the raw material and that hard durum wheat species 
are grown in certain areas of the world.

WORLD PASTA PRODUCTION
Today; it is estimated that pasta, which ranks second after 
bread in the usage of wheat after processed into human 
food, had firstly been used in China in 1700s B.C. and then 
brought to Italy, considered to be the origin of pasta by 
many, by Marco Polo in 1292. And it is seen that the pasta 
production that developed rapidly in Italy spread to the 
entire Europe within a short amount of time. Italians, who 
migrated to USA (1789), took pasta with them and thus USA 
met with pasta.

The pasta production in Italy, which ranks first in today’s pasta 
production, was made in regions where climate conditions 
were appropriate. With the technological development, this 
dependence on climate conditions changed. 

After the World War II, pasta factories were begun to be found-
ed especially in countries where Italians were living and thus 
pasta begun to be known by many foreign societies. The in-
vention of automatic continuous pasta plants by Mario and 

Dünyada makarna tüketimi, dolayısıyla da makarnaya olan talep hızla artmaktadır. Buğdayın 
temel besin maddesi olması ile makarnanın besin değerinin yüksek, kolay hazırlanan, ekonomik 
bir gıda maddesi olması ve uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilmesi söz konusu artışın en 
temel nedenleri olarak değerlendirilmektedir. 2001 yılında 9.3 milyon ton olan dünya makarna 
üretiminin 2003 yılında 10 milyon 446 bin tona, 2013 yılında da yaklaşık 13.5 milyon tona çık-
ması, dünyada makarnaya olan talep artışının en önemli göstergesidir.

The consumption of pasta in the world and thus the demand for pasta increases rapidly. Wheat’s 
being a food staple and properties of pasta such as having high nutritious value, being easily 
prepared, being sold for a cheap price and being stored for a long period are considered as the 
main reasons of the increase. The increase of pasta production, which was 9.3 million tons in 
2001, to 10 million 446 thousand tons in 2003 and approximately 13.5 million tons in 2013 is the 
most important indicator of the demand increase in pasta throughout the world.
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banti şirketinin icadı olan otomatik devamlı makarna tesisleri, 
makarna üretimini endüstriyel bir hale getirmiştir.

Uluslararası Makarna Organizasyonu’nun (IPO) verilerine 
göre; 2010 yılında 12,7 milyon ton olan dünya makarna üre-
timi, 2013 yılında yaklaşık 13.5 milyon tona ulaşmıştır. Üreti-
min birkaç ülkede yoğunlaştığı makarnada, 2013 yılı verileri 
itibariyle 3 milyon 326 bin tonluk üretim miktarı ve yüzde 
24,6’lık payıyla İtalya, dünya makarna üretiminde ilk sırada 
yer almaktadır.

İtalya’nın 2010 yılındaki üretim miktarı 3 milyon 194 bin 
ton, dünya üretimindeki payı ise yüzde 25,1’ti. Bu veriler kı-
yaslandığında, İtalya’da makarna üretiminin son 3 yılda bir 
miktar gerilediği görülmektedir. Küçük çaplı bu gerilemeye 
rağmen bugünkü üretim miktarıyla dünyanın en büyük üre-
ticisi konumunda olan İtalya’yı; 2 milyon tonluk üretim ve 
yüzde 14,8’lik pay ile ABD, 1 milyon 191 bin tonluk üretim ve 
yüzde 8,8’lik pay ile Brezilya, 1 milyon 83 bin tonluk üretim 
ve yüzde 8’lik pay ile Rusya takip etmektedir. Bu ülkelerin 
2010 yılındaki üretim miktarları ve paylarına bakıldığında; 
ABD’nin makarna üretiminin 2 milyon 532 bin ton ve üre-
timdeki payının yüzde 19,9; Brezilya’nın üretiminin 1 milyon 

Guisseppe Braibanti company turned pasta production into 
an industrial process in 1933.

According to the data of International Pasta Organization (IPO); 
world pasta production, which was 12.7 million tons in 2010, 
has reached to approximately 13.5 million tons in 2013. In pasta, 
where production centers upon few countries, Italy ranks first in 
world pasta production with 3 million 326 thousand-ton pro-
duction amount and 24,6% share rate as of 2013 data.

The production amount of Italy in 2010 was 3 million 194 
thousand tons and the share in world production was 25,1%. 
When these data are compared; it is seen that pasta produc-
tion in Italy decreased a little in the last 3 years. Despite this 
small amount of decrease, Italy is the world’s largest pro-
ducer with today’s production amounts. USA with 2 million-
ton production and 14,8% share, Brazil with 1 million 191 
thousand-ton production and 8,8% share and Russia with 
1 million 83 thousand-ton production and 8% share follow 
Italy. When the production amounts and share of these coun-
tries in 2010 are reviewed; it is seen that USA’s production 
amount was 2 million 532 thousand tons and its share in the 
production was 19,9%; Brazil’s production amount was 1 mil-
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300 bin ton ve 
üretimdeki payı-
nın yüzde 10,2; 
Rusya’nın üre-
timinin 858 bin 
ton ve üretimdeki 
payının ise yüzde 
6,7 olduğu görül-
mektedir. Buna 
göre; ABD’nin 
makarna üretimi, 
2013 yılında, 3 
yıl öncesine göre 
düşüş gösterirken 
aynı süreçte Bre-
zilya ve Rusya’da 
üretim artışı ya-
şanmıştır.

Dünya makarna üretiminde 5. sırada yer alan Türkiye, 2010 
yılında, 606 bin tonluk üretim miktarına ve yüzde 5 üretim 
payına sahipken 2013 yılında üretimde ciddi bir artış yaka-
lamış ve üretim miktarını 1 milyon tona, üretimdeki payını 
ise yüzde 7,4’e çıkarmıştır. Ancak üretimdeki artış miktarına 
rağmen Türkiye’nin dünya makarna üretimindeki sıralaması 
değişmemiştir.

Üretimde ilk sıralarda yer alan ülkelerden İtalya, ABD ve Türkiye 
ihracata dönük üretim yaparken, diğer ülkeler genelde kendi 
iç piyasa talepleri için üretim yapmaktadır. Avrupa ülkeleri, 
dünya üretiminin yaklaşık yüzde 51,2’sini gerçekleştiriyor (AB 
ülkeleri %36.4; diğer Avrupa ülkeleri %14.8). Dünya üretiminin 
yüzde 38’e yakın kısmı Amerika kıtasında (Orta ve Güney Ame-
rika %21.8; Kuzey Amerika %16.1) gerçekleştirirken, Ortadoğu 
ülkelerinin üretimdeki payı yüzde 4.4, Afrika ülkelerinin payı 
ise yüzde 4.3 civarındadır. Asya ülkeleri (%1.8) ve Avustralya 
(%0.4) ise dünya makarna üretiminde çok düşük paylara sahip-
tir. Ancak bu bölgeler tüketim, dolayısıyla da ihracat açısından 
potansiyel pazarlar olarak değerlendirilmektedir.

Son yıllarda özellikle Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan 
gibi Asya Pasifik ülkeleri, makarna üretimlerini yoğun yurt içi 
ve bölgesel talepleri karşılamak üzere arttırma yönünde çalış-
malar yapmaktadır.

DÜNYA MAKARNA TÜKETİMİ VE TALEP
Dünyada makarna tüketimi, dolayısıyla da makarnaya olan ta-
lep hızla artmaktadır. Yüksek besin değeri, ucuz fiyatı, kolay de-
polanabilmesi ve hazırlanması, üretiminde kullanılan modern 
teknoloji, kolay bulunabilmesi, ilave soslarla besin değerinin 
ve lezzetinin artırılabilmesi gibi özellikler söz konusu artışın 
temel nedenleridir. 

Makarnanın özellikle değişik malzemelerle hazırlanabilmesi, 
farklı yemek kültürü bulunan toplumlar arasında kabul gör-
mektedir çünkü her toplum makarnayı kendi zevkine göre 

lion 300 thousand tons and its share in the production was 
10,2%; Russia’s production amount was 858 thousand tons 
and its share in the production was 6,7%. According to that; 
while the pasta production in USA has decreased in 2013 
compared to the one 3 years ago, there was increase in the 
production in Brazil and Russia.

Ranking 5th in world pasta production, Turkey, which had 606 
thousand-ton production amount and 5% production share in 
2010, has had a significant increase in production in 2013 and 
has increased its production amount to 1 million tons and the 
share in the production to 7,4%. However; despite the increase 
in the production, the ranking of Turkey in world pasta pro-
duction hasn’t changed.

While Italy, USA and Turkey that are among the top producers 
continue their production activities by focusing more on ex-
port; the other countries produce pasta only for their domes-
tic market demands. EU countries realize approximately 51,2 
percent of the world production (EU countries 36.4%; other 
European countries 14.8%). While almost 38 percent of world 
production is carried out in the American continent (Central 
and South America 21.8%; North America 16.1%); the share 
of Middle Eastern countries in the production is 4.4% and 
the share of African countries is 4,3 percent. Asian countries 
and Australia have too little shares in world pasta production. 
However these regions are seen as potential markets in terms 
of export due to their consumption amounts.

In the recent years; Asia-Pacific countries such as China, Japan, 
South Korea and India take steps to increase their pasta pro-
duction to meet high national and regional demands.

WORLD PASTA CONSUMPTION AND DEMAND
Properties such as having high nutritious value, being sold for 
a cheap price, being easily stored and prepared, the modern 
technology used in its production, being available easily, the 
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pişirebilmektedir. 2001 yılında 9.3 milyon ton olan makarna 
üretiminin 2003 yılında 10 milyon 446 bin tona ve 2013 yılında 
da yaklaşık 13.5 milyon tona çıkması, dünyada makarnaya olan 
talep artışının en önemli göstergesidir.

IPO’nun 2013 yılına dair verilerine bakıldığında; dünyada kişi 
başına makarna tüketiminin en yoğun olduğu ülke, 2010 yı-
lında da olduğu gibi 26 kilogramla İtalya’dır. Üretimde olduğu 
gibi tüketimde de ilk sırada yer alan İtalya’yı, 13.2 kilogramla 
Venezüella, 11.9 kilogramla Tunus,  10.6 kilogramla Yunanistan, 
9.2 kilogramla İsviçre ve 9 kilogramla İsveç takip etmektedir. Bu 
ülkelerin 2010 yılı kişi başı tüketim miktarlarına bakıldığında, 
en büyük artışın 1.3 kilogram Venezüella’da gerçekleştiği gö-
rülmektedir (2010 yılında İtalya’yı, 12 kilogramla Venezüella, 
11.7 kilogramla Tunus,  10.4 kilogramla Yunanistan, 9.7 kilog-
ramla İsviçre ve 9 kilogramla ABD takip etmektedir).

Türkiye’nin kişi başına makarna tüketimi ise 6.6 kilogramdır 
(2010 yılında 6 kg). Türkiye’de tüketimin yeterince artmama-
sında sos kalitesinin gelişmemiş olmasının, makarnanın pi-
şirilmesi konusunda yeterince bilgi sahibi olunmamasının, 
üretimde çeşitliliğin yeni yeni başlamasının ve makarnanın 
besleyici değerinin bilinmemesinin etkili olduğu düşünül-

feature of increasable in nutritional value and taste with addi-
tional sauces are the main reasons of the increase. Since it can 
be prepared with many different ingredients, it is accepted by 
different societies with different food cultures. Each of these 
societies can cook pasta according to their own unique taste. 
The increase of pasta production, which was 9.3 million tons 
in 2001, to 10 million 446 thousand tons in 2003 and approxi-
mately 13.5 million tons in 2013 is the most important indica-
tor of the demand increase in pasta throughout the world.

When the data of IPO on 2013 is reviewed; the country with 
highest pasta consumption per capita in the world is Italy with 
26 kilograms just like in 2010. Venezuela with 13.2 kilograms, 
Tunisia with 11.9 kilograms, Greece with 10.6 kilograms, Swit-
zerland with 9.2 kilograms and Sweden with 9 kilograms fol-
low Italy that ranks first in consumption just like in production. 
When 2010 per capita consumption amounts of these coun-
tries are reviewed; it is seen that the highest increase is real-
ized in Venezuela (Venezuela with 12 kilograms, Tunisia with 
11.7 kilograms, Greece with 10.4 kilograms, Switzerland with 
9.7 kilograms and USA with 9 kilograms followed Italy in 2010).
Turkey’s pasta consumption per person is 6.6 kilograms (6 kg 
in 2010). The reasons behind this insufficient rise in pasta con-
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mektedir. Ayrıca Türkiye’de, geleneksel olarak evde yapılan 
eriştenin kayıtlara geçmediği düşünüldüğünde, kişi başına 
düşen makarna tüketiminin kayıtlardaki rakamlardan daha 
yüksek olduğu belirtilmektedir.

DÜNYA MAKARNA İTHALATI
Dünya Ticaret Atlası’nın Global Ticaret Enformasyon Servisi’nin 
verilerine göre; 2010 yılında 2,9 milyon ton olan dünya makar-
na ithalatı, 2011 yılında 3,2 milyon tona ulaştı. 2012 yılında bir 
miktar gerileyen ithalat 3 milyon ton seviyelerinde seyretti. 
Aynı dönemlerde makarna ithalatının değer olarak karşılığı 
ise sırasıyla şöyle; 2010 yılında 3.059 milyon Euro, 2011 yılında 
3.345 milyon Euro, 2012 yılında 3.651 milyon Euro. Dünya ma-
karna ithalatı miktar ve değer bazında kıyaslandığında, miktar-
da azalma olmasına rağmen değer bazında artış kaydedildiği 
görülmektedir.

2012 verileri baz alındığında, dünya makarna ithalatının yüzde 
36,3’e yakınının AB ülkeleri (Almanya, Fransa, İngiltere, Hol-
landa, Belçika) tarafından gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu 
ülkeler, 2011 yılında ithalatın yüzde 34,4’ünü, 2010 yılında ise 
yüzde 37,1’ini gerçekleştirmişti. Ülkeler bazında ise 490,5 mil-
yon Euro ve yüzde 13,4 pay ile ABD ilk sırada yer alıyor. ABD’yi 
459,1 milyon Euro ve yüzde 12,5 pay ile Almanya; 397,6 milyon 
Euro ve yüzde 10,8 pay ile Fransa; 260,8 milyon Euro ve yüzde 
7,1 ile Japonya; 213,7 milyon Euro ve yüzde 5,8 pay ile İngiltere 
izliyor. Bu veriler değer bazında sıralamayı gösterirken miktar 
bazında sıralamada Almanya 423.159 tonla dünyanın en bü-
yük makarna ithalatçısı konumundadır. 

Artan dünya nüfusu, gelişmekte olan ülkelerin geleneksel 
mutfaklarında yer almamasına karşın artan kişi başına milli 
gelirlerle birlikte Batı tarzı yemek alışkanlıklarına yönelik ilgi 
ve anılan tarz ürünlerin lezzeti, ucuzluğu, besleyici olması, 
kolay hazırlanması, uzun süre muhafaza edilebilmesi gibi 
özelliklerinden dola-
yı dünyada makarna 
ürünlerine olan genel 
talep istikrarlı bir artış 
göstermektedir. 

Makarna ürünlerinin, 
üretimin temel ham-
maddesi olan durum 
buğdayına bağımlı 
olması ve makarnalık 
sert buğday türünün 
dünyanın belirli bölge-
lerinde yetiştirilmesi, 
söz konusu ürünlere 
talebi olan, ancak hiç 
üretim yapmayan ya 
da üretimleri ile yurt içi 
talebi karşılayamayan 
ülkeleri net ithalatçı 
konumuna sokmakta-

sumption of Turkish can be counted as undeveloped sauce 
quality, lack of knowledge about pasta cooking methods, that 
variety in production just began, and unawareness about the 
nutritious value of pasta. Also; when we consider the fact that 
traditionally homemade noodle in Turkey is not recorded, it 
can be easily concluded that pasta consumption per person is 
much higher than this figure in the records. 

WORLD PASTA IMPORT
According to the data of World Trade Atlas Global Trade In-
formation Service; pasta import, which was 2,9 million tons, 
reached 3,2 million tons in 2011. Decreasing a little in 2012, 
the import was around 3 million tons. The value amount of 
pasta import in the same periods was 3.059 million Euros in 
2010, 3.345 million Euros in 2011 and 3.651 million Euros in 
2012. When the world pasta import is compared on amount 
and value basis; it is seen that there is increase on value basis 
despite the decrease in the amount.

When the data of 2012 is taken as basis; it is seen that almost 
36,3% of the import is realized by EU countries (Germany, 
France, England, Netherlands, Belgium). These countries real-
ized 34,4% of the import in 2011 and 37,1% of the import in 
2010. On country basis; USA takes the first place with 490.5 
million dollars and 13,4 percent share. USA is followed by 
Germany with 459,1 million dollars and 12,5 percent, France 
with 397,6 million dollars and 10,8 percent, Japan with 260,8 
million dollars and 7,1 percent and England with 213,7 million 
dollars and 5,8 percent.  While these values show the ranking 
on value basis, Germany is the world’s largest pasta importer 
with 423.159 tons on amount-based ranking.

The general demand for pasta products in the world increases 
steadily due to the increase in world population, increase in 
the interest towards western style foods with the increase of 
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dır. Ülkeler bazı zamanlarda kendi iç pazarlarında ürün çeşitlili-
ğini sağlamak amacıyla da ithalat yapabilmektedirler.

DÜNYA MAKARNA İHRACATI
Dünya Ticaret Atlası’ndaki verilere göre; 2010 yılında 3,2 mil-
yon ton olan dünya makarna ihracatı, 2011 yılında 3,5 milyon 
tona; 2012 yılında da yaklaşık 200 bin tonluk artış kaydederek 
3,7 milyon tona ulaştı. Değer bazında dünya makarna ihracatı-
na bakıldığında; 2010 yılında 3.487 milyon Euro olan ihracatın, 
2011 yılında 3.820 milyon Euro’ya, 2012 yılında ise 4.158 mil-
yon Euro’ya ulaştığı görülmektedir. Ancak dünya makarna ihra-
catındaki ve ithalatındaki rakamların birbirinden farklı olması 
mümkün değildir. Dünya Ticaret Atlası’ndaki veri farklılıklarının 
nedeni, kurumun raporlanmış veriler üzerinden hareket etme-
sidir. Dolayısıyla dünya ticaretine konu olan makarna miktarı-
nın ve değerinin, gerçekte bu rakamların bir miktar daha üze-
rinde olduğu tahmin edilmektedir. 

Ülkeler bazında makarna ihracatına bakıldığında dünyanın en 
büyük makarna ihracatçısının İtalya olduğu görülmektedir. 
İtalya tek başında dünya makarna ihracatının yüzde 48’ine ya-
kınını (miktar bazında) gerçekleştirmektedir. Dünya Ticaret At-
lası’ndaki verilere göre; 2010 yılında miktar bazında 1,7 milyon 
ton makarna ihraç eden İtalya, 2011 yılında bu oranı hemen 
hemen korumuş, 2012 yılında ise 1,8 milyon tona çıkarmış-
tır. Değer bazında İtalya’nın makarna ihracatı ise aynı süreçte 
1.682 milyon Euro’dan 1.936 milyon Euro’ya ulaşmıştır.
 
Türkiye, İtalya’dan sonraki en büyük ikinci makarna ihracat-
çısı konumundadır. Her yıl makarna ihracatını önemli oran-
da arttırmayı başaran Türkiye, Dünya Ticaret Atlası’ndaki ve-
rilere göre 2010 yılında 247 bin ton ihracat gerçekleştirirken 
2012’de bu ihracat miktarını 436 bin tona çıkarmıştır. Aynı 
süreçte değer bazında Türkiye’nin makarna ihracatı 115 mil-
yon Euro’dan 241 milyon Euro’ya ulaşmıştır. Türkiye’nin 2012 

per capita income experienced in developing countries even 
though pasta is not part of their traditional cuisines, pasta to 
be tasty and cheap with high nutritious value, ease of prepa-
ration, and long preservation term, etc. Pasta products to be 
dependent on durum wheat as the main raw material and du-
rum wheat to only grow in certain regions of the world put 
the countries that demand these products but don’t produce 
it at all or at an insufficient level that can’t meet the domes-
tic demand into importer position. Sometimes, countries may 
also resort to import in order to ensure product variety in their 
domestic markets.

WORLD PASTA EXPORT
According to the data of World Trade Atlas; pasta export, 
which was 3,2 million tons in 2010, reached 3,5 million tons in 
2011 and reached 3,7 million tons by increasing approximate-
ly 200 thousand tons in 2012. When the world pasta export is 
reviewed in terms of value; it is seen that the export, which 
was 3.487 million Euros in 2010, reached 3.820 million Euros 
in 2011 and 4.158 million Euros in 2012. However; it is impos-
sible for the figures in world pasta export and import to be 
different from each other. The reason of the data differences of 
World Trade Atlas is that the institution uses the data of the re-
ported ones. Thus, it is estimated that the real figures of pasta 
amounts and value subjected to the world trade are higher 
than these figures a little. When the pasta export on country 
basis is reviewed; it is seen that world’s largest pasta exporter 
is Italy. According to the data of World Trade Atlas; exporting 
1,7 million tons of pasta on amount basis in 2010, Italy almost 
maintained this rate in 2011 and increased to 1,8 million tons 
in 2012. On value basis; Italy’s pasta export reached to 1.936 
million Euros from 1.682 million Euros in the same period.

Turkey is the second largest pasta exporter after Italy. Achiev-
ing to increase the pasta export significantly every year, Tur-
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yılında miktar bazında dünya makarna ihracatından aldığı 
pay ise yüzde 11,7’dir.

2012 yılında dünya makarna ihracatında Türkiye’yi, 136 bin ton 
ve 217 milyon Euro ile Belçika, 133 bin ton ve 167 milyon Euro 
ile ABD, 108 bin ton ve 183 milyon Euro ile Çin ve 75 bin ton ve 
54 milyon Euro ile Meksika takip etmektedir.

Dünya makarna ihracatında miktar bazında veriler incelen-
diğinde; 2011 ve 2012 yıllarında en yüksek ihracat artışının 
Türkiye’de yaşandığı görülmektedir. Türkiye dışındaki diğer 
ülkelerde miktar bazında ihracat artışı en fazla 30 bin tonu bu-
lurken, Türkiye’deki artış yaklaşık 100 bin tondur.

TÜRKİYE’DE MAKARNA SANAYİ
Türk gıda sanayinin öncü sektörlerinden biri olan makarna sana-
yinin temelleri, Türkiye’de Cumhuriyetin ilk döneminde atılmış-
tır. Önceleri tamamı ev yapımı olarak “Erişte” adı altında tüketilen 
makarnanın sanayi olarak Türkiye’ye giriş tarihi 1922 yılıdır. Tür-
kiye’deki ilk makarna tesisi de 1922 yılında İzmir’de kurulmuş-
tur. 1950’li yıllara kadar makarna üretimi küçük imalathanelerde 
gerçekleştirilmiş, büyük fabrikaların kurulmasına ancak bu yıllar-
da başlanmıştır. 1960 yılından sonraki 10 yılda Türkiye’deki ma-
karna fabrikası sayısı ve üretim kapasitesi, 3 kat artmıştır. 1970’li 
yıllara gelindiğinde küçük tesisler yerini modern teknoloji kulla-
nan büyük kapasiteli fabrikalara bırakmıştır.

1962 yılında 33 bin ton/yıl ton olan Türkiye’deki kurulu kapa-
site, 1970’li yıllarda büyük fabrikaların açılmaya başlamasıyla 
100 bin ton/yıla, 1980 yılında 250 bin ton/yıla ve yeni fabrikala-
rın kurulmasıyla birlikte diğer fabrikaların da kurulu kapasitele-
rini arttırmaları sonucu 1993 yılında 530 bin ton/yıla ulaşmıştır. 

Sonraki yıllarda Türkiye’de makarna üretimi ve kalitesi de 
artarak uluslararası pazarlarda rekabet edebilir hale gelmiş 
ve fabrika sayısı 26’ya ulaşmıştır. Bu fabrikalardan Nuh’un 
günlük kapasitesi 680 ton civarında olduğu; Durum (Ar-
bel), Beşler ve Barilla’nın her birinin günlük kapasitelerinin 
300 tonun üzerinde; Tat, Piyale, Doğa, Kombassan, Selva ve 
Mutlu’nun günlük kapasitesinin ise 200 tonun üzerinde ol-
duğu tahmin edilmektedir.

1990’lı yılların başlarından itibaren ülke çapında ihracata yö-
nelik sanayileşme stratejisinin ağırlıklı olarak uygulanmasıyla 
birlikte Türkiye’nin makarna ihracatında görülen canlanma, 
iç talepteki eş zamanlı büyüme ile paralel gelişince, makarna 
sektöründe faaliyette bulunan büyük fabrikalar kapasitelerini 
artırma yoluna gitmişlerdir. Türkiye makarna ihracatının en 
yüksek seviyelerinden birinin yakalandığı 1997 yılında, toplam 
kurulu kapasite 710 bin ton/yıl seviyesine çıkmıştır.

Türkiye, 2010 yılı itibariyle 1 milyon 300 bin tonu aşan kurulu 
kapasite ile dünyanın en büyük makarna üreticisi ülkelerinden 
biridir. Ancak özellikle son yıllarda firmaların yaptığı fabrika ve 
teknoloji yatırımlarıyla birlikte bu kapasitenin 1 milyon 700 bin 
ton civarına ulaştığı tahmin edilmektedir.

key realized 247 thousand tons of pasta export in 2011 and 
increased this export amount to 436 thousand tons in 2012 
according to the data of World Trade Atlas. In the same period; 
Turkey’s pasta export reached 241 million Euros from 115 mil-
lion Euros on value basis. The share of Turkey from world pasta 
export on amount basis in 2012 was 11,7%. In 2012; Turkey 
was followed by Belgium with 136 thousand tons and 217 mil-
lion Euros, USA with 133 thousand tons and 167 million Eu-
ros, China with 108 thousand tons and 183 million Euros and 
Mexico with 75 thousand tons and 54 million Euros.

When the data on world pasta export is reviewed on amount 
basis; it is seen that the highest increase in export was in Tur-
key in 2011 and 2012. While the export increase on amount 
basis in other countries was 30 thousand tons at most, it was 
100 thousand tons in Turkey.

PASTA INDUSTRY IN TURKEY
The foundations of the pasta industry that is one of the lead-
ing sectors of Turkish food industry, were laid in first period 
of the Republic in Turkey. The industrialization of production 
of pasta, which was consumed only as homemade “noodle” 
previously, took place back in 1922. While pasta was contin-
ued to be produced in small facilities until 1950s, large plants 
were only began to be established in these years. After 1960s, 
the number of pasta plants in Turkey and production capacity 
tripled.  In 1970s, the small facilities left their places to large 
capacity plants using advanced technologies.

The installed capacity of Turkey which was 33 thousand tons/
year in 1962 increased to 100 thousand tons/year in 1970s 
with the establishment of large plants, to 250 thousand tons/
year in 1980 and to 530 thousand tons/year in 1993 with the 
increase in the installed capacities of old plants besides the 
establishment of the new ones.

In Turkey, the production and the quality of pasta improved, 
the market began to compete with international markets and 
the number of plants increased to 26. The daily capacity of 
Nuh, one of these plants, is around 680 tons. And while the 
daily capacities of Durum (Arbel), Besler and Barilla are over 
300 tons each; the daily capacities of Tat, Piyale, Doga, Kom-
bassan, Selva and Mutlu are over 200 tons each.

With the adoption of export-oriented industrialization 
strategy at the beginning of 1990s, a recovery had been 
observed in the pasta export of Turkey along with the syn-
chronous growth in the domestic demand. Thus the large 
plants in Turkey began to increase their capacities. As a re-
sult, the total installed capacity reached the level 710 thou-
sand tons/year in 1997 that Turkey achieved the highest 
level of pasta export.

And as of 2010, Turkey is one of the largest pasta producer 
countries of the world with its installed capacity over 1 million 
300 tons. However this capacity is estimated to increase up to 
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Türkiye’de makarnanın hammaddesi olan durum buğdayı, 
ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve Batı 
Anadolu’da üretilmektedir. Bu yüzdende Türkiye’de makarna 
üreten fabrikalar da daha çok bu bölgelerde yoğunlaşmışlardır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi; başta Gaziantep ili olmak üzere 
yüzde 35’le ilk sırayı alırken, bu bölgeyi başta Ankara ili olmak 
üzere Orta Anadolu (%40) ve başta İzmir ili olmak üzere de 
Ege Bölgesi (%25) takip etmektedir. Sektörde faaliyet göste-
ren ve her birinin kurulu kapasitesi 170 ton/gün’ün üzerinde 
olan 7 büyük firma, sektörün kapasitesinin yarısından fazlası-
nı oluşturmaktadır.

Bugün Türk makarna sanayi içerisinde; bölgesel talebi karşıla-
maya yönelik çalışan tesislerin yanı sıra teknolojik açıdan ge-
lişmiş ülkelerle rekabet edebilecek düzeyde gelmiş, üretiminin 
önemli bir bölümünü ihracata yönlendirmiş 22 fabrika faaliyet 
göstermektedir. 

Türkiye’deki tüm makarna fabrikaları, üretimleri için gerekli olan 
irmiği kendileri üretmektedir. Oysa bu durum Avrupa ve A.B.D. 
üreticilerinde fazlaca yaygın olmayan bir sistem olup, Türk üreti-
cilerine öncelikle düşük maliyet, standardizasyon, araştırma-ge-
liştirme ve yüksek kalite gibi avantajlar sağlamaktadır.

TÜRKİYE’NİN MAKARNA ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Türkiye’de makarna üretimi yıllar itibariyle artış göstermekle 
birlikte zaman zaman iç ve dış talepteki gelişmeler nedeniyle 
dalgalı bir seyir izleyebilmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de üretimi belirleyen unsurların başında sert durum 
buğdayının rekoltesi gelmekte ve rekoltenin düşük olduğu yıl-
larda üretim artışı yavaşlamaktadır.
  
1990’lı yıllara kadar üretim, talep artışına paralel bir seyir izler-
ken sonraki yıllarda ihracat artışına bağlı olarak üretim yurt içi 
talepten daha fazla artmıştır. 

1985 yılında 217 bin ton olan makarna üretimi 1990 yılında 
yüzde 35,9 oranında artarak 295 bin tona, 1995 yılında ise yüz-
de 39,3 artışla 411 bin tona ulaşmıştır. 1997 yılında, iç pazarda 
süper marketlerdeki hızlı gelişim ve perakende gıda ticaretin-
deki payların artması, sektörel reklam ve tanıtım faaliyetlerinin 
başarılı geçmesi, yeni yatırımların devreye girmesi ve en önem-
lisi ihracatın 136 bin tona ulaşması sonucu üretim 455 bin tona 
ulaşmıştır. 

1998 ve 1999 yıllarında ise dünyada yaşanan global kriz ve Rus-
ya krizine bağlı olarak sektörde faaliyet gösteren firmalar, özel-
likle Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde büyük 
pazar kaybına uğramış, ihracattaki azalışa bağlı olarak, üretim 
bir önceki yıla göre 31 bin ton azalırken, ihracattaki azalma 42 
bin ton olmuştur. 1998 yılında da iç talepteki artış devam et-
miş ancak 2000 yılının Kasım ayından sonra Türkiye’de yaşanan 
ekonomik kriz ve bu krizin 2001 yılında da devam etmesi, aşırı 
rekabet içinde ve zor durumda bulunan sektörü, olumsuz yön-
de etkilemiş ve iç talep daralmıştır. 2000 krizi ile birlikte bazı 

1 million 700 tons especially with the plant and technology 
investments of the companies in the recent years.

Durum wheat, which is the raw material of pasta, is produced 
in Southeastern Anatolia, Central Anatolia and Western Ana-
tolia. Thus the plants producing pasta in Turkey are generally 
located in these regions.

While Southeastern Region takes the first place with 35 per-
cent with the highest contribution from Gaziantep, this region 
is followed by Central Anatolia (40%) with the highest contri-
bution from Ankara and Western Europe (25%) with the high-
est contribution from Izmir. 7 large companies, each with 170 
tons/day installed capacity, supply more than half of the sec-
tor’s total capacity.

Today, there are 22 factories in the Turkish pasta industry in-
cluding large integrated facilities that can compete with the 
technologically developed countries by directing a significant 
part of their production to export, besides facilities that oper-
ate to fulfill regional demand.

All pasta factories in Turkey produce the semolina required 
for their production in their own facilities. However, this is a 
system not widely seen among European and American pro-
ducers, and it provides advantages such as low cost, standardi-
zation, research and development and high quality to Turkish 
producers.

PASTA PRODUCTION AND CONSUMPTION OF TURKEY
Even though pasta production in Turkey increases by years, it 
follows a fluctuating course in the recent years due to the de-
velopments in both domestic and overseas demand. The main 
factor affecting production is the yield of hard durum wheat 
and thus the production increase slows down in years where 
this yield is low.

While the demand was in line with the increase in production 
until 1990s, later the production began to increase more than 
demand due to increase in export.

Pasta production, which was 217 thousand tons in 1985, 
reached 295 thousand tons in 1990 with 35.9 percent increase, 
and 411 thousand tons in 1995 with 39.3 percent increase. In 
1997, the production increased up to 455 thousand tons due to 
the rapid development of supermarkets in the domestic mar-
ket, the increase of the share in retail food trade, the success of 
sectorial advertisements and promotions, the new investments 
and most importantly the export amount of 136 thousand tons.

In 1998 and 1999, the companies operating in the sector had 
lost great market shares especially in Russia and Common-
wealth of Independent States due to the global crisis and cri-
sis in Russia. Due to these reasons, the production decreased 
31 thousand tons compared to the previous year, and the de-
crease in export was determined to be 42 thousand tons. The 
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firmalar üretime ara vermek durumunda kalmışlardır. Bir kıs-
mında kapasite kullanım oranları %25’lere kadar düşmüştür. 
Firmalar daralan talep karşısında yurt içi talebi canlandırmak 
için artan maliyetlerine rağmen fiyat seviyesini aynı tutmaya 
çalışmış, ayrıca TL’nin aşırı değer kaybı sonucu ihracat faaliyet-
lerine önem vererek ihracatlarını artırmışlardır.

Günümüzde dünya buğday üretiminde dokuzuncu, ma-
karna üretiminin temel hammaddesi olan durum buğdayı 
üretiminde de ülkeler bazında altıncı sırada bulunan Tür-
kiye, dünya makarna üretiminde de 2011 yılında gerçek-
leştirdiği 851 bin tonluk üretimle 5. sırada yer almaktadır. 
2011 yılına ilişkin üretim verisi Türkiye Makarna Sanayici-
leri Derneği (TMSD) tarafından açıklanmıştır. Uluslararası 
Makarna Organizasyonu IPO’nun 2013 yılına dair açıkladığı 
verilerde, Türkiye makarna üretiminin 1 milyon tona ulaş-
tığı belirtilmektedir.

Makarnanın tüketimi; yüksek besin değeri, ucuz fiyatı, kolay 
depolanabilmesi ve hazırlanması, üretiminde kullanılan mo-
dern teknoloji, kolay bulunabilmesi ve ilave soslarla besin 
değerinin ve lezzetinin artırılabilmesi gibi özellikleri ile ne-
deniyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artma eğiliminde-
dir.  Ancak yıllar itibariyle istikrarlı bir şekilde artan iç talebe 
karşın, kişi başına tüketim, makarna sektöründe söz sahibi 
ülkelerin değerlerinden geride kalmaktadır. 2012 yılı itibariy-
le Türkiye’deki kişi başına düşen tüketim miktarının 6,1 kilog-
ram olduğu tahmin edilmektedir. IPO ise 2013 için bu rakamı 
6,6 kilogram olarak açıklamaktadır. Türkiye, kişi başına düşen 
6,6 kg’lık tüketim miktarıyla dünya sıralamasında 21. sırada 
yer almaktadır.

Ülkemizdeki kişi başına makarna tüketiminin bölgesel da-
ğılımı incelendiğinde, Marmara Bölgesinin 6.4’lük oranla ilk 
sırayı aldığı ve bu bölgeyi sırasıyla Ege ve İç Anadolu Bölge-
lerinin izlediği görülmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu Bölgeleri’nde kişi başına düşen makarna tüketimi, bu tür 
ürünlerin daha çok evlerde hazırlanması ve geleneksel yemek 
alışkanlıklarında, makarnaya ikame ürünler olan bulgur ve eriş-
tenin büyük yer tutması gibi nedenlerle yaklaşık 3.6 kg seviye-
lerinde kalmaktadır.

Yine bölgeler bazında son üç yıllık tüketim rakamlarına göre 
yapılan bir değerlendirmede, makarna ürünleri tüketiminin 
İç Anadolu Bölgesi’nde hızlı bir gelişim gösterdiği ve Akdeniz 
Bölgesi’nde ise büyük ölçüde turizmin etkisiyle talep canlan-
ması yaşayan “Catering” sektörünün ihtiyaçlarına cevap vere-
cek şekilde arttığı görülmektedir.

Türkiye’de makarna çeşitleri arasında daha çok çubuk, spaget-
ti, erişte, tırtıl, lokma, bamya, midye, burgu ve fiyong şeklinde 
makarnalar tüketilmekte olup, son yıllarda ihraç amaçlı değişik 
çeşitlerde makarnalar da firmaların ürün yelpazelerinde yerle-
rini almaktadır. Ayrıca tel, arpa, harf ve yıldız şeklindeki şehri-
yeler ve kuskus da tüketiciler tarafından yoğun olarak rağbet 
görmektedir.

increase in the domestic demand continued in 1998, however 
the economic crisis seen in Turkey after November 2000 and 
the continuance of this crisis in 2001 affected this extremely 
competitive sector negatively and the domestic demand had 
shrunk. With 2000 crisis, some of the companies had to stop 
productions for a while. And some had to decrease their ca-
pacity utilization rates to 25%. The companies tried to keep 
the price levels the same despite of the increasing costs in 
order to boost the domestic demand, and increased their ex-
ports by attaching importance to their export activities as a 
result of the extreme value loss of TL.

Turkey that is now ranked ninth in world wheat production 
and sixth in the production of durum wheat, which is the main 
raw material of pasta, ranked 5th in world pasta production 
with a production of 851 thousand-ton in 2011. This data of 
production in 2011 was announced by Pasta Industrialists As-
sociation of Turkey (TMSD). In the data announced by Interna-
tional Pasta Organization IPO; it is stated that Turkey’s pasta 
production in 2013 has reached 1 million tons. 

The consumption of pasta in the world tends to increase both in 
the world and Turkey due to the properties such as having high 
nutritious value, being sold for a cheap price, being easily stored 
and prepared, the modern technology used in its production, 
being available easily, 
the feature of increas-
able in nutritional 
value and taste with 
additional sauces.

Even though the 
domestic demand 
consistently increas-
es as of years, the 
pasta consumption 
per capita is below 
the amount in the 
countries that have 
a voice in the pasta 
industry. It is esti-
mated that the con-
sumption amount 
per capita in Turkey 
as of 2012 is 6,1 kg. 
IPO announces this 
figure as 6,6 kg. Tur-
key ranks 21st in the 
world with the con-
sumption amount of 
6,6 kg per capita.

When the regional 
distribution of pasta 
consumption per 
capita in our country 
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TÜRKİYE’NİN MAKARNA İTHALATI
Türkiye’de makarna sektörünün üretim kapasitesi, talebi karşı-
lamada yeterli düzeyde olduğu için ithalat çok düşük seviyede-
dir. Türkiye’de yapılan makarna ithalatı daha ziyade lüks tüketi-
me giren mallara yönelik olarak yapılmakta, bu tür ürünler lüks 
otel ve lokantalarda tüketilmektedir.

Türkiye’de, üretimi yaygın olarak yapılan çeşitlerden ziyade az 
rastlanan çeşitler ithal edilmektedir. Tür olarak kurutulmuş sı-
nıfına giren makarnalar ithal edilirken gümrük tarife cetvelinde 
“DİĞER” kısmına giren makarnalarda yoğunluk gözlenmektedir. 

Son yıllarda en fazla ithalatın gerçekleştirildiği yıllardan bir 
olan 2010’da 2.082 ton makarna ithalatı yapılmıştır. 2010 yılın-
da ithalatın miktar bazındaki yüzde 62,8’i İtalya’dan gerçekleş-
tirilmiştir. 2010 yılında ithalat miktar bazında 2009 yılına göre 
yüzde 16,7 oranında, değer bazında ise yüzde 13,2 oranında 
artarak 5,2 milyon Dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2010 yı-
lında Türkiye’nin toplam makarna ithalatından İtalya değer 
bazında yüzde 67 pay alırken, Çin yüzde 8,3, İsviçre ise yüzde 
5,8 oranında pay almıştır. Türkiye makarna ithalat, 2011 Ocak-
Temmuz döneminde de, bir önceki yılın aynı dönemine göre; 
değer bazında yüzde 24,7 oranında artışla 3,5 milyon Dolara, 
miktar bazında ise yüzde 20,9’luk artışla 1.419 tona ulaşmıştır.

İtalya’nın makarna ithalatındaki üstünlüğü, dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de belirgin olarak görülmektedir. Türkiye’de İtalya, Çin 
ve Tayland dışındaki hiçbir ülkeden düzenli ithalat yapılmamak-
la birlikte, yıldan yıla bazı değişiklikler olabilmektedir. 

TÜRKİYE’NİN MAKARNA İHRACATI
Türkiye’nin ilk makarna ihracatı, makarna sanayinin üretime 

geçtiği 1922 yılın-
dan 48 yıl sonra, 
1970 yılında ger-
çekleştirilmiştir. Bu 
tarihten itibaren 
Türkiye’nin makar-
na ürünleri ihraca-
tında, dönemsel 
olarak görülen 
dalgalanmalara 
rağmen, uzun dö-
nemde önemli 
artışlar kaydedil-
miştir. 2009 yılında 
yaşanan küresel 
kriz neticesinde 
değer bazında dü-
şüşe geçen ihra-
cat, 2010 yılında 
krizin etkilerinin 
azalması sonucu 
297 bin ton ve 186 
milyon Dolar dü-
zeyinde gerçekle-

is reviewed; it is seen that Marmara Region ranks first with a 
rate of 6.4 and it is followed by Aegean and Central Anatolia 
Regions. The pasta consumption per capita in Eastern and 
Southeastern Anatolia Regions is around 3.6 kg levels due to 
the reasons that these kinds of products are prepared at home 
and bulghur and noodles substituting for pasta have a great 
role in eating habits.

In an evaluation conducted according to the last 3-year con-
sumption figures on regional basis; it is seen that the con-
sumption of pasta products has had a rapid development in 
Central Anatolia Region and consumption in Mediterranean 
Region has increased in a way to be able to meet the needs 
of “Catering” sector that has a demand revival highly with the 
effect of tourism.

Medium thin spaghetti, spaghetti, noodle, corrugated tubes, 
ruote, perline, fusilli and bowtie pasta are among the mostly 
consumed pasta varieties in Turkey and different varieties are 
also among the product ranges of the companies for export in 
the recent years. Besides; vermicelli, grain-shaped pasta, letter 
and star-shaped pasta are also intensely consumed.

PASTA IMPORT OF TURKEY
Since the production capacity of pasta sector in Turkey is 
enough to fulfill the domestic demand, pasta import is at very 
low levels. The pasta import of Turkey is rather focused on 
luxury products, and these products are consumed in luxury 
hotels and restaurants.

Instead of varieties that are widely produced in Turkey, vari-
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şerek bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 39.3 oranında; 
değer bazında da yüzde 24.4’lük artış kaydetmiştir. Günümüzde 
dünya makarna ihracatında İtalya’nın ardından ikinci sırada yer 
alan Türkiye, 2011 yılını, 142 ülkeye gerçekleştirdiği 405 bin ton 
makarna ihracatıyla kapatmıştır. 2012 yılında gerçekleştirilen ih-
racat miktarı ise Dünya Ticaret Atlası’ndaki verilere göre 436 bin 
ton civarındadır.

Genel olarak Türk makarna ihracatının seyrini 1970-1990 ve 
1990 sonrası dönemleri olarak iki ayrı devrede incelemek 
mümkündür. İlk dönemde, yeni açılan makarna fabrikalarının 
devreye girmesi, mevcut olanların da kapasite artırımlarına 
gitmeleri sonucu makarna ihracatının istikrarlı ve oldukça 
hızlı bir artış eğilimi içerisine girdiği görülmüştür. Ancak bu 
artışlar, makarna ürünlerine yönelik yurt içi talebin bu ürün-
lere ait arz miktarıyla paralel seyretmesi ve aradaki miktar 
farklarının yüksek dış satım rakamlarına izin vermemesi ne-
deniyle yüksek seviyelere ulaşamamıştır. 

1970 yılında sadece 13 ton olan Türkiye’nin makarna ihraca-
tı, 1980 yılında 169 kat artarak 2.197 ton’a, 1980 - 1990 yılla-
rı arasında da 6 kat artarak 13.022 ton’a ulaşmıştır. 1990 ve 
sonrasını kapsayan ikinci dönemde ise ihracata yönelik sa-
nayileşme stratejisinin ağırlıklı olarak uygulanması ve ihracat 
potansiyeli olan firmaların, üretim miktarlarını ve kapasite 
kullanım oranlarını artırması sonucunda oluşan yurtiçi talep 
fazlası üretim, ihracatı arttırmıştır.

Öte yandan 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin dağılması ile 
birlikte bağımsızlıklarına kavuşan Türk Cumhuriyetleri’nin 
yeni pazarlar olarak ortaya çıkması, 01.01.1996 tarihinden 

eties that are rarely seen are imported. While the pasta that 
entered into the dry food category is imported, pastas that are 
listed on “OTHERS” in customs tariff schedule are seen more.

In 2010, one of the years with higher import volume, 2,082 
tons of pasta was imported. In 2010, 62.8% of this amount was 
imported from Italy. In 2010, the import increased 16.7 per-
cent compared to 2009 in terms of amount and 13.2 percent 
in terms of value and reached 5.2 million dollars. While Italy’s 
share in Turkey’s 2010 pasta import was 67 percent in terms of 
value, China’s share was 8.3 and Switzerland’s share was 5.8.

In January-July 2011, Turkey’s pasta import reached to 3.5 mil-
lion dollars with 24.7 percent increase in terms of value, and 
to 1,419 tons with 20.9 percent increase in terms of amount 
compared to the same period of the previous year.

The superiority of Italy in pasta import is seen clearly in Turkey, 
as in other countries of the world. Even though Turkey doesn’t 
import pasta regularly from any other country than Italy, China 
and Thailand, the import levels change by year. 

PASTA EXPORT OF TURKEY
In Turkey, pasta was exported for the first time in 1970 after 48 
years since pasta industry started production in 1922. Despite 
the periodical fluctuations, important increases were recorded 
in Turkey’s pasta export in the long term starting from that pe-
riod. Decreasing in terms of value as a result of the global cri-
sis in 2009, the export was realized as 297 thousand tons with 
186 million Dollars level value and increased 39.3% amount 
basis and 24.4% on value basis compared to the previous year. 
Ranking second after Italy in world pasta export today, Turkey 
closed 2011 with 405 thousand-ton pasta export to 142 coun-
tries. According to the data of World Trade Atlas; the export 
amount realized in 2012 was around 436 thousand tons.

It is possible to examine the course of Turkish pasta export in 
general in two separate periods as 1970-1990 and after 1990 
periods. In the first period; it is seen that pasta export entered 
into a consistent and quite rapid upward trend as a result of 
the opening of the new pasta facilities and the existing ones’ 
increasing their capacities. However; these increases couldn’t 
reach high levels as the domestic demand for pasta products 
was in parallel with the supply amount of these products and 
the amount differences did not let high external sale figures. 
Export amount of Turkey, which was only 13 tons in 1970, 
reached 2.197 tons in 1980 by increasing 169 times and 13.022 
tons between 1980-1990 by increasing 6 times. In the second 
period of 1990 and after; production over domestic demand, 
which was formed as a result that industrialization strategy for 
export was heavily applied and the production amounts and 
capacity usage rates of the companies with export potential 
increased, increase export.

On the other hand; the factors like that Turkish Republics 
with the declaration of their independence after the dis-
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itibaren uygulamaya giren Gümrük Birliği Anlaşması ve 
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracatçılara dün-
ya fiyatları üzerinden makarnalık buğday alımı imkanının 
sağlanması gibi etkenler, Türkiye makarna ihracatının yıllar 
itibariyle artmasına destek olmuştur. Ancak Türkiye’nin ma-
karna ihracatının 30 yıllık seyrinde kaydedilen bütün geliş-
melere karşın, sektörün dış satım gücünü olumsuz yönde 
etkileyen önemli olaylar, makarna ürünleri ihracatının 1999 
ve 2000 yılları itibariyle, 1988 yılı seviyelerine kadar gerile-
mesine neden olmuştur. 

Söz konusu olaylar kronolojik bir şekilde incelendiğinde; 
1991 Körfez Krizi sonucu Türkiye’nin 4. büyük makarna 
ürünleri pazarı olan Irak’a konulan ambargo, 1996 yılın-
da Türkiye’nin en önemli ihraç pazarı olan ABD’nin Anti 
Damping ve Telafi Edici Vergi uygulamasına geçmesi, 1997 
Güney Doğu Asya, sonrasında da 1998 Rusya krizleri, Türk 
ihracatçıların potansiyel pazarlarını yeterince değerlendire-
memesine neden olmuştur.

1989-1995 yılları arasında ABD, 1995-1999 yılları arasında 
Rusya Federasyonu, 2000 yılında Belçika ve 2001 yılında 
Gürcistan, Türkiye makarna ürünleri ihracatçılarının yöneldi-
ği en önemli pazarlar olurken; 2003 ve 2004 yıllarında, Birle-
şik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan en önemli ihraç pazarları 
olarak ortaya çıkmışlardır. 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılları 
içerisinde Türkiye’nin en önemli ihraç pazarları Birleşik Arap 
Emirlikleri, Irak ve Benin olurken; 2012 yılındaki en önemli 
ihraç pazarları ise sırasıyla Angola, Benin, Irak, Togo ve Ja-
ponya olmuştur.

integration of the Soviet Union in 1990s emerged as new 
markets, the opportunity of purchasing durum wheat with 
the same amounts of world prices within the Inward Pro-
cessing Permits and Customs Union Agreement coming 
into effect as of 01.01.1996 made contributions to the in-
crease of the Turkey’s pasta export by years. However; de-
spite all the developments made in the 30-year course of 
Turkey’s pasta export, important incidents that adversely 
affected the external sales power of the sector caused the 
decline of the pasta products export to the 1988 levels as of 
1999 and 2000. 

When these incidents are reviewed in chronological order; 
the embargo  put on Iraq, which was the 4th largest pasta 
products market of Turkey, as a result of the 1991 Gulf Cri-
sis, the application Anti-Dumping and Countervailing Tax of 
USA as the most important export market of Turkey in 1996, 
Southeastern Asia crisis ,n 1997 and then Russian crisis in 
1998 caused the failure of Turkish exporters to adequately 
assess the potential market.

While USA between 1989 and 1995, Russian Federation be-
tween 1995 and 1999, Belgium in 2000 and Georgia in 2001 
were the most important markets for Turkish pasta products 
exporters; United Arab Emirates and Azerbaijan emerged as 
the most important export markets in 2003 and 2004. While 
the most important export markets of Turkey in 2005, 2006, 
2007 and 2008 were United Arab Emirates, Iraq and Benin; 
Angola, Benin, Iraq, Togo and Japan were the most important 
export markets in 2012 respectively.
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Dünya makarna pazarı her geçen gün büyümeye devam edi-
yor. Uluslararası Makarna Organizasyonu (IPO) Başkanı Claudio 
Zanão’ya göre bu büyümede; hali hazırdaki büyük tüketiciler-
den ziyade makarnayla yeni yeni tanışmaya başlayan ülkeler 
daha önemli bir etkiye sahip. Bu tür ülkelerin gelecekte makarna 
sektörünün büyümesi için önemli bir potansiyel teşkil edeceğini 
düşünen IPO Başkanı Zanão, bu düşüncesini şöyle dile getiriyor: 
“Son yıllarda da gördüğümüz gibi; makarna endüstrisinin bü-
yümesinde rol oynayan öncüler, şu anda makarna pazarlarının 
henüz gelişememiş olduğu ülkelerden çıkacaktır. Çin ve Hindis-
tan gibi ülkelerde artan gelire sahip tüketiciler, yeni mutfakları 
denemeye daha yatkın oluyorlar. Bu ülkelerde kişi başına düşen 
makarna harcaması oldukça düşük miktarda; bu sebeple de 

World pasta market continues to grow day by day. According 
to International Pasta Organization (IPO) Chairman Claudio 
Zanão; the countries that have just met the pasta have a more 
important effect on this growth rather than the current largest 
consumers. Considering that these countries would constitute 
an important potential for the growth of pasta sector in the 
future; IPO Chairman Zanão expresses his thought as follows: 
“As we have seen in recent years, the growth frontiers for the 
pasta industry will come from countries where it currently has 
an underdeveloped presence. In countries like China and In-
dia, consumers with rising incomes will become more likely to 
try new cuisines. As per capita spending on pasta is very small 
in these countries, the market has great potential for growth.  

Claudio Zanão: “Dünya makarna ticareti de sürekli artmaya devam ediyor. Küresel artışın kayna-
ğına baktığımızda, bu artışın en az tüketim oranına sahip Asya Pasifik ya da Orta Doğu/Afrika’da 
bulunan tüketicilerden kaynaklandığını görebiliriz. Bu ülkelerdeki makarna pazarları nispeten 
küçük bir tabandan çok hızlı bir şekilde artışa geçiyor.”
Claudio Zanão: “World pasta trade is also growing constantly. However, if we look at where glob-
al growth is coming from, we can see it is from consumers in regions where pasta is consumed 
the least such as Asia Pacific or Middle East/Africa regions. The pasta markets in these countries 
have grown very quickly from a relatively small base.

maKarnanin geleceğİ 
az gelİşmİş ülKelerde

the future of pasta is 
in less developed countries
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pazar daha fazla büyüme potansiyeline sahip. Tüketicilerin, bes-
lenme alışkanlıklarına kolayca dahil edebileceği düşük maliyetli 
temel gıda maddesi olarak kuru makarnanın tüketilebileceği Af-
rika ve Orta Doğu ülkelerinde de aynı şey geçerli.”

Gelişmiş pazarlarda büyümenin çok daha yavaş seyrettiğini 
vurgulayan Zanão, dünya makarna pazarıyla ilgili sorularımızı 
yanıtladı. Konunun ayrıntılarını röportajda bulabilirsiniz.

Sayın Zanão, öncelikle bize dünya makarna tüketimi, tüke-
timde öne çıkan ülkeler ve bu ülkelerdeki kişi başı makarna 
tüketimi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Tahminlere göre dünyada yaklaşık 13.5 milyon ton makarna 
üretimi yapılıyor. İtalya; üretimde, üretim tesislerinde, ulusal 
tüketimde, kişi başına tüketimde ve ihracatta üstünlüğünü 
sürdürüyor. 

Dünyanın en büyük üç makarna üreticileri yılda 3.3 milyon 
tonluk üretimle İtalya, 2 milyon tonla Amerika Birleşik Dev-
letleri ve 1.3 milyon ton ile Brezilya’dır. Buna karşılık tüketim 
miktarları göz önüne alındığında kişi başına tüketimde lider 
ülkeler; yılık kişi başına 26 kg ile İtalya, 12.3 kg ile Venezüella 
ve 11.9 kg ile Tunus’tur. Yunanistan (10,6 kg), İspanya (5,3 kg), 
Arjantin (7,9 kg) ve Peru (8,3 kg) son dönemde tüketimlerini 
arttıran ülkelerdir.

Biraz da dünya makarna ticareti hakkında bilgi verir misi-
niz? Dünya makarna ithalatında ve ihracatında öne çıkan 
ülkeler, bunların ithalat ve ihracat miktarları hakkında ne-
ler söyleyebilirsiniz?
Global Trade Atlas’a göre; 2012 yılında dünya makarna ti-
careti hacmi yaklaşık 3.7 milyon ton olarak tahmin ediliyor 
(2011’e kıyasla yüzde 5’lik artış). İhracatta lider ülke tabi ki 
İtalya. İtalya’nın makarna ihracatı yaklaşık olarak 1.8 milyon 
ton (2011’e kıyasla yüzde 2’lik artış). Bu da dünya makarna 
ticaretinin yüzde 49’una denk geliyor. İkinci en büyük ih-
racatçı ise 437,000 tonluk ihracatla Türkiye’dir. Son yıllar-
da Türkiye makarna ihracatında çok büyük artış yaşamıştır 
(2011’e kıyasla yüzde 28’lik artış). İhracat hacimleri 137,000 

The same is true in many countries in Africa and the Middle 
East, where dried pasta could serve as a low-cost staple that 
consumers can easily integrate into their diets.”

Emphasizing that growth is much slower in the developed 
markets; Zanão answered our questions about world pasta 
market. You can find the details in the interview.

Mr. Zanão, could you please give us some information about 
world pasta consumption, the leading countries in terms of 
consumption and the pasta consumption per capita in these 
countries?
According to our estimates, about 13.5 million tons of pasta is 
produced in the world. Italy maintains the primacy for produc-
tion, production facilities, national consumption, consump-
tion per capita and export. 

The three largest producers of pasta in the world are Italy, with 
production of 3.3 million tons per year, the United States, with 2 
million tons per year and Brazil, with 1.3 million tons / year. How-
ever, when it comes to consumption per capita; leaders are Italy, 
with 26 kg per capita per year, Venezuela, with 12.3 kg / person / 
year and Tunisia, with 11.9 kg / person/year. The following coun-
tries also recently increased their consumption rates Greece 
(10,6 kg), Spain (5,3 kg), Argentina (7,9 kg) and Peru (8,3 kg).

Could you also provide some information about world pas-
ta trade? What can you tell about the leading countries in 
world pasta import and export and also amounts of import 
and export in these countries?
According to the Global Trade Atlas, world pasta trade vol-
umes are estimated about 3.7 million tons in 2012 (+5% 
growth vs 2011). The leading exporting country is, of course, 
Italy, which, with about 1.8 million tons of pasta exports (+ 2% 
vs 2011), accounts for 49% of pasta world trade. The second 
largest exporter is Turkey, with about 437,000 tons exported, 
experiencing a very sharp growth in most recent years (+28% 
vs 2011). With export volumes ranging from 137,000 to 74,000 
tons, Belgium, the United States, China, Mexico and France are 
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tondan 74,000 tona kadar değişiklik göstermekle birlikte 
Belçika, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Meksika ve Fransa 
da diğer büyük ihracatçılardır. Önemli ithalatçı ülkeler ise 
Almanya (toplam ihracatın yüzde 14’ü), ABD (yüzde 12), 
Fransa (yüzde 11), Japonya (yüzde 6), İngiltere (yüzde 6) ve 
Kanada’dır (yüzde 4).

Hem tüketim oranları hem de dünya ticaretine konu olan 
makarna miktarı açısından dünya makarna pazarını ve yaşa-
nan değişimi değerlendirebilir misiniz?
Küresel toplu tüketim trendi, halihazırda oldukça büyük olan 
makarna nüfuzundan dolayı oldukça istikrarlı ve güçlü.

Euromonitor analizine göre; perakende satış hacmi büyüme-
ye devam ettiği için küresel makarna pazarı gücünü koruyor. 
2011 yılında yüzde 1’den fazla artış gösteren küresel makarna 
perakende satış hacmi, 2012 yılında yüzde 1 artarak neredeyse 
10.9 milyon tona ulaştı. Bu artış; kullanışlı, besleyici ve uygun 
fiyatlı yemek seçimi olarak tüketicilerin giderek artan bir şekil-
de makarnaya yönelmesinin göstergesidir.

Dünya makarna ticareti de sürekli artmaya devam ediyor. 
2011’de yüzde 8’den fazla artış gösteren ihraç edilen küresel 
makarna hacmi, 2012 yılında da yüzde 5 oranında arttı. Fakat 
küresel artışın kaynağına baktığımızda, bu artışın en az tüke-
tim oranına sahip Asya Pasifik ya da Orta Doğu/Afrika’da bulu-
nan tüketicilerden kaynaklandığını görebiliriz. Bu bölgelerdeki 
tüketiciler geleneksel gıda maddelerinin dışına çıkıp gıdalarla 
ilgili daha fazla şey öğrenmeye devam ettikleri için ekonomik, 
rahat ve kolay hazırlanabilen çok yönlü kalori kaynağı olarak 
makarnaya daha sıcak bakmaya başlıyorlar. Sonuç olarak da, 
bu ülkelerdeki makarna pazarları nispeten küçük bir tabandan 
çok hızlı bir şekilde artışa geçiyor.

Diğer yandan daha gelişmiş pazarlara sahip ülkelerdeki tüke-
ticilerin makarnaya karşı olan ilgisi artarak devam ediyor. Fa-
kat bu bölgelerdeki alternatif yemek seçimlerinin çok geniş 
bir yelpazeye sahip olmasından dolayı büyüme oranı daha az 
dinamiktir.

also on the list of top exporters. Major importing countries are 
Germany (14% of total exports), United States (12%), France 
(11%), Japan (6%), United Kingdom (6%) and Canada (4%).

Can you evaluate the world pasta market and the change 
in this market in terms of both consumption rates and the 
pasta amount that is subjected to the world trade?
The global mass consumption trend is quite stable and strong, 
mainly due to pasta penetration, which is already quite large.

According to Euromonitor analysis, the global pasta market 
remains strong, as retail volume sales continue to grow. After 
advancing more than 1% in 2011, global volumes retail sales 
of pasta increased at least another 1% in 2012 to reach nearly 
10.9 million tons. This indicates that consumers are increasing-
ly turning to pasta as a convenient, nutritious and affordable 
meal choice.

World pasta trade is also growing constantly. After increas-
ing more than 8% on 2011, global volume of pasta exported 
advanced another 5% in 2012. However, if we look at where 
global growth is coming from, we can see it is from consum-
ers in regions where pasta is consumed the least such as Asia 
Pacific or Middle East/Africa regions.

As consumers in these areas continue learn more about foods 
outside of their traditional staples, they are opening up to pas-
ta as a versatile calorie source that is affordable, convenient, 
and easy-to-prepare. As a result, the pasta markets in these 
countries have grown very quickly from a relatively small base.

In countries with more mature markets, on the other hand, 
consumers retain a strong interest in pasta and it is still grow-
ing. However, given the wide range of alternative meal op-
tions in these areas and the relative maturity of the market, 
growth is less dynamic.

What are the differences in the pasta consumption habits of 
the regions, continents or countries throughout the world? 
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Dünya genelinde, bölgelerin, kıtaların veya ülkelerin makar-
na tüketim alışkanlıklarında ne gibi farklılıklar söz konusu? 
Bölgelerin tüketiminde öne çıkan makarna çeşitleri, türleri 
nelerdir? Örneğin Brezilya’da hangi makarna çeşitleri daha 
çok tercih ediliyor?
Genel anlamda makarna pazarı gücünü korurken, tüketimde 
güçlü bölgesel farklılıklar görebiliriz. Kişi başına tüketim oran-
ları temel alındığında, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri 
diğer ülkeleri makarna konusunda geride bırakıyor. Diğer 
taraftan da Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika bölgeleri hala 
büyük oranda gelişmemiş makarna pazarlarına sahip. Bu böl-
gelerde kişi başına makarnaya yapılan perakende harcamaları, 
diğer tüm bölgelerdekinden çok daha azdır.

Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika gibi bazı bölgeler, makar-
nayı temel gıda maddesi olarak kullanıyor. Bu bölgelerde ye-
meklerin çoğu makarna veya patates çeşitlerine dayanıyor. Bu 
yüzden bu bölgelerde makarna çeşitleri ve şekilleri daha geniş 
bir yelpazeye sahiptir. Örneğin; İtalya’da 600 değişik makarna 
şekli bulunmaktadır. Diğer bölgelerde ise beslenme pirinç ve 
erişte gibi diğer geleneksel gıda maddelerine dayanmaktadır. 
Örneğin; Brezilya’da günlük beslenme pirinç ve fasulyeye da-
yanmaktadır. Bu yüzden de ülkedeki makarna tüketimi hafta-

What are the pasta types and varieties that become promi-
nent in the regions’ consumption? For instance; which pasta 
varieties are preferred most in Brazil?
While the pasta market remains strong overall, we can see 
strong regional discrepancies in consumption. On a per capita 
basis, Western European countries and North America far out-
spend others on pasta. The Asia Pacific and Middle East and 
Africa regions, on the other hand, have pasta markets that are 
still largely underdeveloped. In these areas, per capita retail 
spending on pasta is much smaller than all other regions.

Some regions have pasta as staple food, especially Europe 
and North America. In these regions, most meals are based on 
some kind of pasta or potato. Therefore, these regions tend to 
have more varieties and shapes of pasta. In Italy, for example, 
there are 600 different formats. In other regions diet is more 
focused on other traditional staples like rice and noodles. In 
Brazil, for example, the daily diet is based on rice and beans. 
Therefore, the consumption here is limited to a few times a 
week, which means that we have only 50 different formats. 
Even so, spaghetti constitutes 57% of consumption and it is 
followed by fusilli with 14%. The remainder is divided in all 
other formats.
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da birkaç kez ile sınırlanıyor; bu da sadece 50 değişik makarna 
şekline sahip olduğumuz anlamına geliyor. Bu 50 çeşide rağ-
men tüketimin yüzde 57’sini spagetti, yüzde 14’ünü de burgu 
makarna oluşturmaktadır. Geriye kalan miktar ise diğer tüm 
makarna şekillerini içermektedir.

Makarna tüketim alışkanlığının son yıllarda bir değişim göster-
diğini düşünüyor musunuz? Özellikle günümüz tüketicilerinin 
makarnadan beklentileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Evet, tüketim alışkanlığı son yıllarda bir değişim göstermiştir. 
Her yeni sezon, bilim insanları tarafından yaratılan yeni bes-
lenme şekilleriyle yeni yeme alışkanlıkları oluşmaktadır. Günü-
müzde bazı çalışmalar düşük karbonhidratlı beslenmenin za-
rarlı etkilerini ispatlamasına ve tüm besinleri içeren dengeli bir 
beslenmenin daha önemli olduğunu göstermesine rağmen; 
düşük karbonhidratlı beslenmenin hala popüler olması nede-
niyle son zamanlarda büyük bir engelle karşılaşıyoruz.

Son yıllarda gelişmiş pazarlarda büyümenin önemli bir destek-
leyicisi de; yüksek birim fiyatlarla perakendede katma değer 
sunan ve sağlıklı özelliklerinden dolayı tüketicileri makarna 
tüketimine teşvik eden sağlıklı makarnadır (organik, yük-
sek lif oranı içeren, glütensiz ve karbonhidrat oranı düşük). 
Euromonitor’e göre; 2012 yılındaki toplam pazarın oldukça 
büyük bir kısmını oluşturan sağlık/wellness çeşitleri, toplam 
makarna satış değerinin yüzde 11’ini temsil etmektedir.

Günümüz tüketicileri sadece tam tahıllı ürünler gibi sağlıklı gı-
dalara değil ayrıca kolaylık sağlayan ürünlere de yöneliyor. Bu 
sebeple de soğutulmuş/taze ürünler ve hazır eriştenin popüla-
ritesi de artıyor. Tüketiciler taze makarnayı hem sağlıklı hem de 
hazırlaması kolay ve çabuk bir gurme seçeneği olarak görüyor.

Dünya makarna pazarının, özellikle tüketim açısından, gele-
cek potansiyeli nedir? Makarna tüketiminin artışını engelle-
yen nedenler veya tüketicinin makarnayla ilgili yanlış algıla-
rı nelerdir? Bu algılar nasıl değiştirilebilir?
Son yıllarda da gördüğümüz gibi; makarna endüstrisinin bü-
yümesinde rol oynayan öncüler, şu anda makarna pazarlarının 
henüz gelişememiş olduğu ülkelerden çıkacaktır. Çin ve Hin-
distan gibi ülkelerde artan gelire sahip tüketiciler, yeni mutfak-
ları denemeye daha yatkın oluyorlar. Bu ülkelerde kişi başına 
düşen makarna harcaması oldukça düşük miktarda; bu sebep-
le de pazar daha fazla büyüme potansiyeline sahip. Tüketicile-
rin, beslenme alışkanlıklarına kolayca dahil edebileceği düşük 
maliyetli temel gıda maddesi olarak kuru makarnanın tüketi-
lebileceği Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde de aynı şey geçerli.

Daha gelişmiş pazarlara baktığımızda büyümenin daha yavaş 
olduğu görülüyor. Bu bölgelerde diğer gıdalarla güçlü rekabetin 
yanı sıra büyüme için daha az alan var. Kuzey Amerika, Latin Ame-
rika ve Doğu Avrupa gibi bölgelerde talep artmaya meyilli görün-
se de, gelişmekte olan bölgelerde büyüme daha yavaş olacaktır.

Genelde makarnanın besleyici özellikleri ile ilgili yanlış algıla-
rın yaygın olması, makarna tüketiminin artışını baltalamakta-

Do you think that pasta consumption habits have changed 
in the recent years? What can you say especially about the 
expectations of today’s consumers from pasta?
I believe so. Every season brings new eating habits, mainly 
driven by diets created by scholars. We recently face a major 
barrier due to the popularity of low carbohydrate diets, al-
though today several studies have proven the harmful effects 
of this type of diet and show that it is important to have a bal-
anced diet, including all nutrients.

In mature markets one major driver of growth in recent years 
has been health/wellness pasta (organic, high-fibre, fortified, 
gluten-free and reduced carbohydrate), value-added offer-
ings that retail at higher unit prices, push up value sales, and 
encourage consumers to eat pasta more regularly due their 
health properties. According to Euromonitor, 11% of total 
pasta value sales in 2012 were of health/wellness varieties, a 
sizeable portion of the overall market.

Today’s consumer is looking not only for healthier foods such 
as wholegrain products, but also for convenience. Therefore, 
chilled/fresh products and instant noodles have also been 
growing in popularity.  Consumers perceive fresh pasta as a 
gourmet option that is both healthy and easy and quick to 
prepare. 

What is the future potential of world pasta market especially 
in terms of consumption? What are the reasons that prevent 
the increase of pasta consumption or what are the miscon-
ceptions of consumers about pasta? How can these miscon-
ceptions be changed?
As we have seen in recent years, the growth frontiers for the 
pasta industry will come from countries where it currently has 
an underdeveloped presence. In countries like China and In-
dia, consumers with rising incomes will become more likely to 
try new cuisines. As per capita spending on pasta is very small 
in these countries, the market has great potential for growth.  
The same is true in many countries in Africa and the Middle 
East, where dried pasta could serve as a low-cost staple that 
consumers can easily integrate into their diets.

If we look at more mature markets, growth is likely to be slow-
er. In these areas, there is less room for expansion as well as 
strong competition from other foods. Although demand is 
likely to expand in regions like North America, Latin America, 
and Eastern Europe, growth will be slower than in the emerg-
ing regions.

Generally speaking, the spread of misconceptions about pasta’s 
nutritional characteristics could undermine the increase of pas-
ta consumption. The main obstacle is linked to fad diets and the 
spreading myth that “carbohydrates are fattening”. I often say 
that the only thing that is not fattening is water. We always try 
to disseminate proven information about studies that confirm 
that the best way to lose weight is to eat with balanced nutri-
ents. Our idea is to better inform people about proper nutrition.
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dır. En önemli engel geçici diyetler ve “karbonhidratlar şişman-
latır” mitinin yaygın olmasıdır.  Her zaman şişmanlatmayan tek 
şeyin su olduğunu söylerim. Kilo vermede en iyi yolun dengeli 
bir beslenme ile sağlanacağını doğrulayan çalışmaları her za-
man yaymaya çalışıyoruz. Düşüncemiz, insanları doğru beslen-
me konusunda daha iyi bir şekilde bilgilendirmektir. 

Değiştirmesi zor bir diğer engel de makarna kültürünün eksikliği. 
Her zaman kişi başına tüketimi arttırma ve makarna değerlerine 
karşı tüketici bilinci oluşturma düşüncesi içinde çalışıyoruz. Özel-
likle Brezilya gibi makarna kültürü olmayan ülkelerde, tüketimi 
arttırmak için yeteri derecede potansiyel olduğuna inanıyoruz. 
Bunun için de insanların; şekilleri, tarifleri ve sosları çeşitlendirme-
si oldukça önemli. Örneğin; Brezilya’da 50’nin üzerinde farklı şekil 
olmasına rağmen tüketilen makarnanın yüzde 57’si spagetti.

Makarna tüketimini arttırmanın bir diğer yolu da tüketicile-
re nasıl doğru makarna pişirildiğini öğretmektir. Tüketiciler 
gurme gıdalarla daha da ilgili olmaya başlıyor. Yemek prog-
ramlarının, ünlü şeflerin ve evde gurme pişirme tekniklerinin 
artması insanların yeni gıda tecrübeleri arayışında olduğunun 
göstergesidir. Makarna; bir dizi eşsiz ve çeşitli yemek seçeneği 
ile hem sanatsal hem de ustaca kullanılabilecek çok yönlü bir 
besindir. Bu trend, makarna cirolarında yeni fırsatlar yaratmaya 
yardımcı olmaktadır. Özellikle makarnanın seyrek olarak tüke-
tildiği bölgelerdeki tüketiciler, giderek artan bir şekilde ma-
karnanın ekonomik, kullanışlı ve kolay hazırlanabilir bir gıda 
maddesi olduğu bilincine sahip oluyor. Bu bölgeler, geleceğe 
yönelik büyüme oranında muazzam bir potansiyele sahiptir.

Biraz da Uluslararası Makarna Organizasyonu (International 
Pasta Organisation) IPO’nun makarna piyasasındaki rolü ve 
yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Uluslararası Makarna Organizasyonu, kendini dünyanın her 
yerinde makarna tüketimi ve bilincini geliştirmeye adamış kar 
amacı gütmeyen bir dernektir. IPO Genel Sekreterliği, AIDEPI 
(İtalyan Şekerleme ve Makarna Sanayicileri Derneği) tarafın-
dan yönetilmektedir. Kuruluşundan beri derneğin Genel Sek-
reteri Raffaello Ragaglini’dir. 

IPO, dünyanın en büyük makarna üreticisi ve tüketicisi olan ül-
keler arasından 18 tanesinin (Arjantin, Belçika, Brezilya, Kana-
da, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Fransa, Guatemala, İran, İtalya, 
Meksika, Portekiz, İspanya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, 
Uruguay ve Venezuela) derneklerini ve makarna örgütlerinin 
temsilcilerini bir araya getirmektedir. IPO’nun amacı makarna 
kavramını ve besinsel değerini açıklayarak dünya makarna 
pazarının büyümesini desteklemektir. Yani temel amacımız 
makarna tüketimini arttırmaktır. Bu yüzden de derneklerimize 
rehberlik etmeye, tüketicilere kaliteli bilgi yaymaya ve sektörü 
canlandıracak iletişim ve tanıtım faaliyetleri için fikirler geliştir-
meye çalışıyoruz. Bilim insanları ve teknik uzmanlarla kongre 
ve sergiler düzenlemek için de çok sıkı çalışıyoruz. Aktivitelere 
destek olarak ayrıca IPO; makarna üretimi, ilaç ve gıda bilimi 
alanlarında uluslararası arenada tanınmış uzmanlardan oluşan 
bir Bilimsel Danışma Kurulu oluşturdu. Şu anda 17 farklı ülke-

Another barriers, harder to change, is the lack of pasta culture. 
We always work with the idea of increasing per capita consump-
tion raising consumer awareness about pasta values. We believe 
that, particularly in countries that do not have a pasta culture, 
such as Brazil, there is enough potential to increase its consump-
tion. For this it is essential that people diversify formats, recipes 
and sauces. In Brazil, for example, 57% of the consumption of 
pasta is spaghetti, while there are over 50 different formats. 

Another way to raise pasta consumption is to teach con-
sumer how to cook pasta properly. Consumers are becom-
ing more interested in gourmet food. The rise of cooking 
television shows, celebrity chefs, and gourmet at-home 
cooking indicates that people are looking for an experience 
with their food. 

Pasta is a versatile ingredient that can be used artfully and skil-
fully in a range of unique and diverse dishes. This trend has 
helped create opportunities for pasta endorsements.

Consumers, especially in regions where pasta is consumed 
infrequently, are becoming more and more aware of pasta as 
an affordable, convenient, and easy-to-prepare staple. These 
regions have tremendous potential for future growth.

Could you give some information about the role of Inter-
national Pasta Organization in the pasta market and its 
activities?
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den 25 kadar uzman bu Komiteye katılmaktadır.

Son olarak gerek makarna endüstrisi üyelerine gerekse tü-
keticilere tavsiyeniz nedir? Neler eklemek istersiniz…
Tüketicilere tavsiyem her zaman kaliteli bilgi arayışında olma-
larıdır. Herhangi bir diyete başlarken ya da kilo verme yöntemi 
seçerken, her bir beslenme şeklinin risk ve faydalarını belirten 
sağlık profesyonellerine danışılmalılar. Üreticiler için de bilgi 
oldukça önemlidir. Rekabetçi kalmak için dünya tüketiminde-
ki, tüketici tercihlerindeki ve üretim süreçlerinin yeniliklerinde-
ki değişimlerin farkında olmak iyidir.

Küresel olarak hızlı bir şekilde artan internet kullanımından; in-
ternetin ve sosyal medyanın müşterilerle interaktif bir şekilde 
kullanımından; müşterilerle iletişim kurabilmek için Facebook, 
YouTube ve Twitter’daki varlığımızı geliştirme tekniklerinden 
faydalanmalıyız. Gıda hizmetleri daha fazla potansiyel sunu-
yor. Küresel gıda hizmeti pazarı genişlemeye devam ediyor 
ve makarna bu genişlemenin önemli bir parçası olabilir. Gıda 
hizmet kanalları için makarnanın küresel satış hacminin, gele-
cekte ekonomik iyileşme ve tüketici eğilimleri lehine kolaylığı 
hızlandıracak şekilde artması bekleniyor

Amacımız; özellikle makarnanın oldukça az tüketildiği bölge-
lerdeki tüketici sayısını arttırmak, ekonomik, kullanışlı, sağlıklı 
ve lezzetli kolay hazırlanabilir bir gıda maddesi olarak makarna 
bilinci oluşturmaktır. Bunlar geleceğe yönelik güçlü bir potan-
siyelin temelini oluşturan niteliklerdir.

The International Pasta Organization is a non-profit associa-
tion dedicated to promote pasta consumption and awareness 
around the world.  IPO’s Secretariat-General is run by AID-
EPI (Italian Association of Confectionery and Pasta Industries). 
Since its establishment the Secretary General has been Raf-
faello Ragaglini. 

IPO brings together associations and representatives of 
pasta organizations from 18 among the largest pasta pro-
ducer and consumer countries (Argentina, Belgium, Brazil, 
Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, France, Guatemala, 
Iran, Italy, Mexico, Portugal, Spain, Turkey, United States, 
Uruguay and Venezuela).

The purpose of the IPO is to support the growth of world pasta 
market by explaining the concept and nutritional value of 
pasta.  Our main goal is to increase consumption of pasta, so 
we try to guide our associates, gather and disseminate quality 
information to consumers and develop ideas for communica-
tion and promotional activities that can boost the sector.

We work very hard too in organizing congresses and exhibi-
tions with scientists and technical experts. In support of its 
activities, IPO has also set up a Scientific Advisory Committee, 
consisting of internationally recognized experts in the field 
of pasta production, medicine and food science. Currently, as 
many as 25 experts from 17 different countries participate in 
this Committee.

Finally, what do you suggest to both the members of pasta 
industry and consumers? What would you like to add?
My suggestion for consumers is to always seeking for quality 
information. Before entering into any diet or choosing a way 
to lose weight, ask for the advice of a health professional, in-
dicating the risks and benefits of each diet. For manufactur-
ers, the information is also important. It’s good to be aware of 
changes in world consumption, consumer preferences and in-
novations of manufacturing processes to remain competitive.

We should take advantage of rapidly-growing rates of internet 
usage globally, using the internet and social media to engage 
and interact with their customers, developing our presence on 
Facebook, YouTube, and Twitter to interact with consumers.

Foodservice offers further potential.  The global foodservice 
market continues to expand, and pasta can be an impor-
tant part of this expansion. Global volume sales of pasta to 
foodservice channels are expected to rise in the future as 
economic recovery and consumer trends favoring conveni-
ence accelerate.

Our goal is to make more and more consumers, especially in 
regions where pasta is consumed very infrequently, aware 
of pasta as an affordable, convenient, and easy-to-prepare 
healthy and delicious food. These are the qualities at the basis 
of a strong potential for future growth.
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Barilla, dünyanın en çok tanınan makarna markalarının başın-
da geliyor. 1877 yılında makarnanın anavatanı İtalya’nın Parma 
kentinde küçük bir ekmek fırın ve makarna dükkânı olarak do-
ğan Barilla, bugün Dünya’nın en önde gelen İtalyan gıda şir-
ketlerinden biri. Barilla halen, makarna sektöründeki dünya li-
derliğinin yanında, makarna soslarında Kıta Avrupası’nda, unlu 
mamuller (ekmek, kraker, bisküvi, çikolata kaplamalı gofretler, 
kekler) alanında İtalya’da, gevrek ekmek alanında ise İskandi-
nav ülkelerinde lider konumunda. 

Sektörün bu büyük firması, birçok ülkede yerel üreticilerle 
yaptığı ortaklıklar ve satın almalarla dünya pazarındaki yerini 
güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye pazarına 1994 yılında 

Barilla is one of the most recognizable pasta brands in the 
world. Being established in 1877 as small bakery and pasta 
store in Parma, Italy that is the homeland of pasta; Barilla is 
one of the world’s most prominent Italian food companies to-
day. Besides its leadership in pasta industry; Barilla is still the 
leader company for pasta sauces in Continental Europe, for 
bakery products (bread, cracker, biscuits, chocolate covered 
wafers, cakes) in Italy and for crisp bread in the Scandinavian 
countries. 

This big company of the sector continues to strengthen its 
position in the world market with partnerships and purchases 
made with the local producers in many countries. Entering 

Luca F. Ruini: “Türkiye’deki makarna tüketimi dünyanın geri kalanı ile kıyaslandığında oldukça 
düşük kalıyor. Bunun en önemli nedenin, makarnanın şişmanlattığı yönündeki yanılgı olduğunu 
düşünüyoruz. Türkiye, tarladan sofraya her alanda çalışma yaptığımız önemli pazarlarımızdan 
bir tanesi. Neredeyse 5 yıldır Türkiye’deki markalarımızla Türk pazarını yönetiyoruz ve bu pazarı 
büyütmek de sorumluluklarımız arasındadır.”
Luca F. Ruini: “Pasta consumption in Turkey is relatively low when compared to the rest of the 
world. We consider that the most important reason of that is the misconception about pasta 
that it makes people fat.   Turkey is one of our important markets where we operate from field to 
fork. We’ve been leading the Turkish market with our brands for almost 5 years and growing the 
market is one of our responsibilities as well.

“türKİye pazarini BüyütmeK de 
sorumluluKlarimiz arasinda”
“GROWING THE TURKISH MARKET IS ONE OF OUR 

RESPONSIBILITIES AS WELL.”
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Filiz Makarna’yla ortaklık yaparak adım atan Barilla’nın Sağlık, 
Güvenlik, Çevre ve Enerji Direktörü Luca Fernando Ruini, BBM 
okurları için hem Barilla’nın dünya makarna pazarındaki son 
bir yılını ve dünya pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi hem 
de Barilla’nın Türkiye pazarına olan yaklaşımını aktardı.

Dünyanın en büyük makarna üreticilerinden biri olarak dün-
ya makarna pazarındaki son bir yılınızı değerlendirebilir mi-
siniz? Barilla’nın bu pazardaki konumu nedir?
Barilla dünyanın en büyük makarna üreticisidir ve bizler pa-
zardaki bu pozisyonumuzu iyi bir şekilde devam ettirmekte-
yiz. İtalya dışındaki satışlar, 2013 başlarında Barilla’nın yeni 
makarna hattı ve soslarını sunduğu Brezilya gibi ülkelerdeki 
istisnai sonuçlar dışında, fazlasıyla artış gösterdi. Makarnada 
en yüksek kişi başı tüketim oranına sahip ülke olan İtalya’da ise 
Barilla’nın satışları, pazarın geri kalanı ile uyumlu olarak genel-
de düz bir çizgi izlemektedir.

Barilla’nın yurtdışındaki örgütlenmesi ve pazar politikası 
hakkında neler söyleyebilirsiniz? Örneğin Barilla Türkiye’de 
kendi üretim tesisleriyle hizmet veren bir marka. Diğer ül-
kelerde de bu tarz bir yapılanma söz konusu mu ya da hangi 
ülkelerde bu tarz bir yapılanmayla çalışıyorsunuz?
Barilla bir taraftan sürdürülebilirlik konusuna, diğer taraftan 
da özel müşteri ihtiyaçlarını karşılama konularına önem veri-
yor. Söz konusu makarna olunca, bulunduğumuz pazarın yerel 
durum buğdayını kullanıp bölge müşterilerinin tercihlerine 
uygun hale getiriyoruz. Yani aynı Türkiye’de olduğu gibi yerel 
markalarla çalışma ile sonuçlanan çözümler üretiyoruz. Orta-
lama olarak Barilla’nın makarna yapmak için kullandığı durum 
buğdayının yüzde 88’inden fazlası, dünyanın farklı bölgelerin-
de yerel olarak yetiştiriliyor. Türkiye, Meksika ve ABD gibi ülke-
lerde bu oran yüzde 100’dür.

Türkiye iyi bir makarna üreticisi ve ihracatçısı olmasına rağ-
men makarna tüketiminde hala birçok ülkenin gerisinde. 
Barilla olarak Türkiye’deki tüketim kültürünü ve bu düşük 
tüketim ortalamasını nasıl değerlendiriyor ve nelere bağ-
lıyorsunuz? Türkiye pazarı sizin için ne anlam taşıyor ve bu 
pazardan beklentiniz nedir?
Türkiye’deki makarna tüketimi dünyanın geri kalanı ile kıyaslan-
dığında oldukça düşük kalıyor (6.5 kg civarında). Bunun arkasın-
da birden fazla neden olabilir fakat en önemli nedenin, makar-

into the Turkish market in 1994 with the partnership of Filiz 
Makarna; Barilla’s Health, Safety, Environment & Energy Direc-
tor Luca Fernando Ruini evaluated the last one year of Barilla in 
the world pasta market and the developments in that market 
and he expressed Barilla’s approach to Turkish market.

As one of the world’s largest pasta producers, could you 
evaluate the last one year of world pasta market? What is 
the place of Barilla in that market? 
Barilla is the world’s largest pasta producer and we’ve con-
tinued to perform well in the market. Sales have grown 
strongly outside Italy, with some exceptional results in 
countries like Brazil, where Barilla launched a new line of 
pasta and sauces around the start of 2013. In Italy, which 
remains the country with the highest per-capita consump-
tion of pasta, Barilla sales have been broadly flat, in line 
with the rest of the market.
 
What can you say about the organization and market policy 
of Barilla in abroad? For instance; Barilla is a brand that gives 
service in Turkey with its own production facilities. Is there 
a similar structuring in other countries or in which countries 
are you working with this kind of structuring?
Barilla is very careful about sustainability on the one hand 
and tailoring to specific customer needs on the other. When 
it comes to pasta, this means using durum wheat found lo-
cally and customizing the offer to satisfy local clients’ pref-
erences, which often comes with local brands like in Tur-
key. On average, more than 80% of the durum wheat used 
to make pasta by Barilla in difference parts of the world is 
grown locally. In countries like Turkey, Mexico and the US, 
the figure is 100%.
 
Although Turkey is a good pasta producer and exporter, it is 
still behind many countries in pasta consumption. How can 
you evaluate the consumption culture in Turkey and this 
low consumption average and what do you attribute this 
low rate? What does Turkish market mean to you and what 
is your expectation from this market?
Pasta consumption in Turkey is relatively low when com-
pared to the rest of the world (around 6.5 kg pp). There can 
be few reasons behind that but we consider the misconcep-
tion about pasta that it makes people fat, as one of the most 
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nanın şişmanlattığı yönündeki yanılgı olduğunu düşünüyoruz. 
Akdeniz diyeti kapsamında bu algıyı değiştirmeye çalışıyoruz. 
Çünkü makarna düşük glisemik indeks (GI) oranı ile sağlıklı bes-
lenme modelinin en önemli bileşenlerinden biridir. Çabalarımı-
zın sonuç vermeye başladığını görmekten oldukça memnunuz; 
özellikle orta yaş grubunda. Türkiye, tarladan sofraya her alanda 
çalışma yaptığımız önemli pazarlarımızdan bir tanesi. Neredey-
se 5 yıldır Türkiye’deki markalarımızla Türk pazarını yönetiyoruz 
ve bu pazarı büyütmek de sorumluluklarımız arasındadır.

Son yıllarda yakın Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında 
yaşanan sorunların makarna sanayisine etkisi nasıl oldu? Siz 
Barilla olarak bu süreçten etkilendiniz mi? 
Makarna endüstrisi ve Barilla hala Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 
iyi durumda. Tüketim artıyor ve pazarlar gelişiyor. Makarna en-
düstrisinin sosyal, siyasi ve ekonomik kargaşadan etkilenmedi-
ğini söyleyebiliriz. Bu büyük bölgedeki tüm ülkelerde pozisyo-
numuzu daha da güçlendireceğiz.

Dünya makarna pazarının, özellikle tüketim açısından, gele-
cek potansiyeli nedir? Makarna tüketiminin artışını engelle-
yen nedenler veya tüketicinin makarnayla ilgili yanlış algıla-
rı nelerdir? Bu algılar nasıl değiştirilebilir?
Makarna, insanların ve gezegenin yararına olduğu için çok bü-
yük bir potansiyel mevcut. Yalnız şişmanlattığına dair bir yanılgı 
var. Bu yanılgıyı, insanlara makarnanın Akdeniz diyetinin merke-
zinde olduğunu ve dünyanın her yerindeki beslenme uzmanları 
tarafından sağlığa faydalı olarak nitelendirildiğini söyleyerek 
yok edebiliriz. Ayrıca makarnanın nasıl doğru tüketileceğini de 
insanlara öğretebiliriz. İtaya dışındaki ülkelerin çoğunda makar-
naya çok fazla tat verici malzeme uygulanıyor. Eğer aynı İtalya’da 
olduğu gibi sadece domates sosu, parmesan peyniri ve fesleğen 
kullanırsanız makarna besleyici ve sağlıklı olur. Ayrıca makarna-
nın düşük glisemik indekse (GI) sahip kompleks bir karbonhidrat 
olduğunu da insanlara anlatabilirsiniz. 

Barilla’nın dünya makarna pazarıyla ilgili gelecek hedefi nedir? 
Üretim ve ihracatta nasıl bir ivme kazanmayı hedefliyorsunuz?
Bir yandan 2020 yılına kadar işletmemizi iki kat büyütmeyi, 
diğer yandan da gezegenimizdeki ayak izimizi sürekli olarak 
azaltıp besin değeri yüksek, sağlıklı ve keyif veren gıda alış-
kanlıklarını teşvik etmeyi planlıyoruz. Barilla ancak bu şekilde 
sürdürülebilir bir şekilde işlerini yürütebilir. 
 
Son olarak neler eklemek istersiniz?
Kaynakların yavaş yavaş tüketildiği ve kötü beslenme nedeniy-
le hastalıkların yayıldığı bir gezegende, insan ve çevre sağlığını 
teşvik eden bir yaşam ve yemek yeme tarzı bulmak oldukça 
önemlidir. Bu nedenle Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi, bun-
ları gerçekleştirebileceğimiz bir yol sunuyor. Bu yol; dört yıl 
önce geliştirilen ve günümüzde güncellenen Gıda ve Çevre 
Çift Piramit modelidir. Bu model, insan sağlığı için önerilen gı-
daları ve bu gıdaların çevreye etkilerini analiz ediyor ve de hem 
bizler için hem de gezegenimiz için “iyi” olan olası sürdürülebi-
lir beslenme şekillerini onaylıyor. Okuyucularınız, bununla ilgili 
ayrıntıları barillacfn.com adresimizden inceleyebilirler.

important ones.   On the basis of the Mediterranean diet we 
are trying to reset this perception since pasta, with its low 
GI is one of the critical components of this healthy nutrition 
model. And we are happy to see that our efforts started to 
pay off, especially in young and mid-age groups. Turkey is 
one of our important markets where we operate from field to 
fork. We’ve been leading the Turkish market with our brands 
for almost 5 years and growing the market is one of our re-
sponsibilities as well.
 
How the problems recently experienced in Middle East and 
North Africa have affected the pasta industry? Have you af-
fected from this period as Barilla? 
Pasta industry is still doing well in ME & NA so does Barilla as 
well. Consumption is increasing, markets are developing. We 
can say that Pasta industry is not affected by social, political 
and economic turmoil. In all these countries throughout this 
big region we are going to fortify our position.
 
What is the future potential of world pasta market especially 
in terms of consumption? What are the reasons preventing 
the consumption increase of pasta or the misconceptions of 
the consumers about pasta? How can these misconceptions 
be changed?
There is a plenty of potential out there because pasta is good 
for people and for the planet. The misconception is that it’s 
fattening. You fight that by telling people that pasta is at the 
heart of the med diet, recognized by nutritionists around the 
world for its health benefits. Also by teaching people how to 
eat pasta in the right way: quite often abroad pasta is eaten 
with a too much and too rich condiments. If you eat it as is 
most common in Italy, with just tomato sauce, parmigiano and 
basil, it’s nutritious and healthy. Also teach it’s a complex carb 
with low GI index. 

What is the future goal of Barilla about world pasta mar-
ket? What kind of a movement do you aim in production 
and export?
We aim to double the business by 2020, while continuously 
reducing our footprint on the Planet and promoting whole-
some and joyful food habits. This is the way for Barilla of doing 
business in a sustainable way. 
 
What would you like to add?
For a planet whose resources are being gradually exhausted 
and where the spread of diseases related to poor nutrition 
is increasing, it is essential to find a way of living and eat-
ing that promotes human and environmental welfare. For 
this reason the Barilla Center for Food & Nutrition suggests 
a possible path. This is the model of the Double Pyramid 
of Food and the Environment – developed four years ago 
and further updated here – which, analyzing the foods 
recommended for human health and their environmental 
impacts, confirms the possibility of choosing a sustainable 
diet, “good” for us and for the planet. Your readers can learn 
the details about that on barillacfn.com.
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Onboard; kuru makarna, yaş makarna ve atıştırmalık gıda üre-
timi yapan tesislerdeki gıda teknologları ve hat operatörleri 
için tasarlanan ilk uygulama. Bu uygulama, günlük iş akışı ve 
işlemler için hızlı ve önemli bir araç. Uygulama iki ana bölüme 
sahip. Bunlar:

1. Kütle Dengesi: Bu fonksiyon hamur tarifleri ve kuruma para-
metrelerini ölçmek için faydalı araçlar sağlıyor.
- Tek malzemeli tarifler (bir kuru malzeme ve su; kuru makarna 
üretiminde kullanılan genel malzemelerdir)
- Çoklu malzemeli tarifler (genelde yaş makarna üretiminde 
kullanılır). Bu tariflerde; 8 farklı malzeme ekleme ve son hamu-
ra uygun nemi sağlamak için gerekli miktarda suyun kullanıl-
masının yanı sıra her bir malzeme için mutlak ve bağıl miktarı 
hesaplama imkanları var.

2. Mollier Grafikleri: Bu fonksiyon, başlangıç noktası olarak 
sıcaklık ya da nemin seçilme imkanını sunarak doymuş buhar 
diyagramı ile ilgili veri sağlıyor. Hesaplamalar ve sonuçlar, ça-
lışma arkadaşlarıyla bilgi ve tarif paylaşımı sağlanabilmesi için 
e-posta aracılığıyla gönderilebiliyor.

Uygulama ayrıca Pavan dünyasını keşfetme fırsatını da su-
nuyor: çalışan tesislerin video kliplerini izleme, Pavan Gıda 
Ustası’nın (Pavan’s Food Master) aktivitelerini keşfetme, kuru 
makarna, yaş makarna ve atıştırmalık gıdaların üretiminde yer 
alan müdür ve vasıflı personele özel eğitim sunmak için uygu-
lanan gıda teknolojileri ile ilgili bir dizi seminer gibi…

Onboard is the first app designed for food technologists 
and line operators in dry pasta, fresh pasta and snack pellets 
manufacturing plants. This app is a quick and precise tool for 
everyday work flow and operations. The app has two main 
sections:

1. Mass Balance: this function provides useful tools to calcu-
late dough recipes and drying parameters.
- Single-ingredient recipes (one dry ingredient and water, typ-
ically used in dry pasta production)
- Multi-ingredients recipes (typically used in fresh pasta pro-
duction), with the possibility of inserting up to 8 different in-
gredients and calculating the absolute and relative quantity of 
each ingredient as well as the quantity of water necessary to 
obtain a given moisture of the final dough.

2. Mollier Charts: this function provides data relating to the 
saturated steam diagram, with the possibility of selecting ei-
ther temperature or humidity as a starting point. The calcula-
tions and results can be sent via e-mail to share the informa-
tion and recipes with co-workers.

The app also gives the chance to explore the Pavan world: 
watching video clips of plants in operation and discovering 
the activities of the Pavan’s Food Master, a series of seminars 
in food technology to provide specific training for managers 
and skilled staff involved in the production of dry pasta, fresh 
pasta and snack pellets.

Pavan tarafından iPhone için geliştirilen yeni bir uygulama Temmuz ayından itibaren App 
Store’da yerini aldı.
The new App for iPhone developed by Pavan has been available from July in App Store.
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Hızlı, dengeli ve yararlı yemeğe mi ihtiyacınız var? Bu durum 
özellikle öğle yemeklerinde birçok tüketici için gittikçe bü-
yüyen bir ihtiyaç. İtalyan tarzı restoran ve kafeler her zaman 
menülerinde lazanyaya yer verirler. İş İtalyan mutfağını taklit 
etmeye geldiğinde popüler bir tercih olan lazanya, İtalya’dan 
uzakta olan ülkelerde yerel değişikliklere de uğrayabiliyor. 
Tüm dünyada gitgide artan sayıda tüketici, lezzetli ve dengeli 
bir öğün olan bir tabak lazanyanın tadına varıyor. Her zaman 
yediğiniz sandviçe büyük bir rakip oluyor! Lezzetli ve sıcak bir 
makarna yemeği yemek istediğinizde tek ihtiyacınız olan bir-
kaç dakika ve bir mikrodalga fırın.

Üreticiler, gıda güvenliği standartlarını karşılayabilecek iyi kali-
tede ürünler üretebilmek için gelenek ve teknolojik yenilik-
leri bir araya getirmeye ihtiyaç duyuyor. Amaç, maksimum 
hijyen ve en iyi ürün kalitesini sunan en iyi sistemleri seç-
mek. 20 yıldan uzun süredir Storci S.p.A kuru makarna, yaş 
makarna, hazır yemek, glütensiz makarna ve özel makarna 
üretimi için sistem ve makine üretiyor. Bu sektörde büyük 
bir firma olan Fava S.p.A ortaklığı sayesinde Storci, küresel 
pazar payında bölgenin yüzde 40’ını elinde tutarak kuru 
makarna ve kuskus üretimi için endüstriyel hat imalatında 
dünya liderleri arasında yer alıyor.

Hazır yemek pazarının büyüyeceğinden emin olan Storci ve 
BS S.n.c.; lazanya, cannelloni (boru makarna) ve diğer makar-
na bazlı hazır yemeklerin hazırlanmasında yenilikçi ve yaratıcı 
çözümler sunmak için güçlerini birleştirdi. BS; oldukça büyük 

Need a quick, balanced and handy meal? This is a growing 
need among many consumers, especially when it comes to 
lunch time. Italian style restaurants and cafes always have 
lasagna on the menu. A popular choice when it comes to 
emulating traditional Italian cuisine, it has undergone many 
local variations in countries far away from Italy. An increasing 
numbers of consumers the world over readily enjoy a plate of 
lasagna: a tasty and balanced ready meal. A great alternative 
to your usual sandwich! To enjoy a delicious, hot pasta dish all 
it takes is a few minutes and a microwave.

To produce enjoyable products which are of good quality and 
meet food safety standards, manufacturers need to combine tra-
dition and technological innovation. The aim is to select the best 
systems which offer maximum hygiene and best product quality.  
For over twenty years Storci S.p.A. has been making systems 
and machinery to produce dry pasta, fresh pasta, ready meals, 
gluten-free pasta and special pastas. In partnership with a 
large company operating in this sector, Fava S.p.A from Cento, 
Italy, it forms a world leading group in the construction of in-
dustrial lines for producing dry pastas and couscous, with a 
global market share somewhere in the region of 40%. 

Confident that the ready meals market is destined to grow, 
Storci and BS S.n.c. have joined forces to offer innovative and 
creative solutions in the preparation of lasagna, cannelloni 
and other pasta-based ready meals. Since 1980, BS has been 
working with expertise and reliability in the most important 

Hazır yemek pazarının büyüyeceğinden emin olan Storci ve BS S.r.l, lazanya ve boru makarna 
(cannelloni) tarzı hazır yemekler için komple yemek çözümleri sunuyor. 
Being sure that ready meal market will grow, Storci and BS S.r.l. provide complete meal solutions 
for ready meals like lasagna and cannelloni.
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öneme sahip hazır yemek, fast food, dondurma ve şekerleme 
pazarlarında uzmanlık ve güvenilirliği ile1980’den beri hizmet 
sunuyor. En iyi ürün kalitesini elde etmek için üzerinden ge-
linmesi gereken engeller hiç şüphesiz tabaka tabaka kesilmiş 
makarnanın suda pişmesi ile ilgili olurken, başarının sırrı da bu 
adıma gelene kadar olan aşamalarda yatmaktadır. Cazip bir gö-
rüntüye ve lezzete sahip paketlenmiş üründe bir araya getirilen 
tüm malzemelerin karıştırılma oranına, pişirmeye ve işlenmeye 
dayanma gücünde en iyi sonuçları garanti eden yüksek kalite 
tabaka makarna hazırlanmasında bunlar mükemmel sonuçlar 
sunan basit çözümlerle üstesinden gelinmesi gereken temel 
zorunluluklardır.

Temizlenme ve bakım kolaylığı, firmanın özdenetim planını 
daha etkili hale getirirken en üst seviye otomasyon da, gereken 
vasıflı çalışan sayısını azaltmayı ve insandan kaynaklanan hata 
riskini önlemeyi mümkün kılıyor.

Bu sistemleri birbirinden ayıran nokta, pişirilmiş ve işlenmiş 
makarnanın duyusal kalitesine verilen önemde yatıyor. Pre-
mix®, Beltmix, vakumlu hamur tabakalayıcı, lazanya toplama 
robotu, sos ve rendelenmiş peynir dozaj ünitelerinde birleştiri-
len yenilik, eşsiz bir lezzet deneyimini garanti ediyor.

ready meals, fast food, ice-cream and confectionary markets.  
The obstacles which have to be overcome to achieve optimum 
product quality are without doubt linked to the process of 
cooking the sheeted pasta in water, but the secret of success 
really lies in the stages leading up to this step. Preparation of a 
high quality sheeted pasta which guarantees the best results 
in terms of ability to withstand cooking, pasta handling and 
dosing of all the ingredients used to put together a packaged 
product which has an appealing aspect and is enjoyable to 
eat: these are the main requirements which have to be man-
aged with simple solutions offering foolproof results.

Top level automation make it possible to reduce the number 
of qualified personnel required and prevent the risk of human 
error, while ease of cleaning and maintenance make a com-
pany’s self-control plan more effective.

What distinguishes these systems is the care which goes into 
the organoleptic quality of the cooked and dressed pasta: the 
innovation incorporated in the Premix®, the Beltmix, the vacu-
um dough sheeter together with the simplicity of the lasagna 
pick-up robot and the sauce and grated cheese dosing units 
guarantee a unique taste experience.
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“DÜNYA MAKARNA GÜNÜ” IPO’NUN 
KATILIMIYLA İSTANBUL’DA KUTLANDI

“World Pasta Day” was celebrated in Istanbul 
with the participation of IPO

Dünyanın 70 ülkesinde 1997 yılından bu yana kutlanan 
“Dünya Makarna Günü”,  bu yıl da Uluslararası Makarna 
Organizasyonu’nun (IPO) katkılarıyla, Türkiye Makarna Sanayi-
cileri Derneği (TMSD) tarafından düzenlenen bir organizasyon-
la İstanbul’da kutlandı. 

25 Ekim Cuma günü Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşen 
kutlamaya Uluslararası Makarna Organizasyonu üyeleri ve ma-
karna, sağlık ve beslenme alanında uzman çok sayıda davetli 
katıldı. Tüm dünyada eşzamanlı kutlanan ‘25 Ekim Dünya Ma-
karna Günü’ vesilesiyle makarna hakkında yanlış bilinen doğru-
lar da masaya yatırıldı.

Being celebrated in 70 countries of the world since 1997, 
“World Pasta Day” was celebrated in Istanbul with an or-
ganization held by Pasta Industrialists Association of Turkey 
(TMSD) with the contribution of International Pasta Organi-
zation (IPO).

International Pasta Organization members and many guests 
who are experts on pasta, health and nutrition to the celebra-
tion held at Çırağan Palace Kempinski on 25th October Friday. 
The misconceptions about pasta were discussed on the occa-
sion of ‘25th October World Pasta Day” that is simultaneously 
celebrated all over the world.

Dünyanın 70 ülkesinde kutlanan “Dünya Makarna Günü”, Uluslararası Makarna Organizasyonu’nun 
(IPO) katkılarıyla Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) tarafından düzenlenen “Makar-
na: Sürdürülebilir, Sağlıklı ve Lezzetli bir Gıda” başlıklı bir etkinlikle İstanbul’da kutlandı.
Being celebrated in 70 countries of the world, “World Pasta Day” was celebrated in Istanbul with 
an event titled as “Pasta: A Sustainable, Healthy and Delicious Food” held by Pasta Industrialists 
Association of Turkey (TMSD) with the contribution of International Pasta Organization (IPO).
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Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
TMSD Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Bozkurt, tüm davetlilere bu çok özel 
kutlamaya katıldıkları için teşekkür 
etti ve şunları söyledi: “Gün geçtikçe 
yerleşen makarna tüketim alışkanlık-
ları, yaygınlaşan doğru pişirme teknik-
leri, sınırsız sos ve zenginleştirme se-
çeneğiyle makarna artık sofraların ana 
yemeği konumuna gelmeye başladı. 

Eski Roma’dan Çin’e medeniyetlerin ve 
sofraların vazgeçilmezi olan makarna,  
bugün ihracat rakamlarıyla da Türk 
gıda sanayisinin öncüsü haline geldi.”

“MAKARNA ŞİŞMANLATMAZ”
Konuşmasında makarnayla ilgili yan-
lış algıya da vurgu yapan Bozkurt, 
şöyle devam etti: “Katkısız, doğal, mideyi yormayan ve bili-
nenin aksine besin değeri ekmekten yüksek olan makarna-
nın en önemli özelliği ise her yaşta tüketilebiliyor olması. 

Üreticiler olarak önceliğimiz gıda güvenliği ve doğru tüketim 
alışkanlıklarını yaygınlaştırmak. Makarnanın vitamin ve mine-
raller açısından zenginliğinin yanında yağsız olduğu için koles-
terolü düşürücü etkisi de vardır; şeker-kalp ve damar hastalık-
larına yakalanma riskini azaltır.  

Glisemik indeksi düşük bir besin olan makarna, metabolizma-
da hemen enerjiye dönüştüğü için sporcular ve fiziksel güç ge-
rektiren işlerde çalışanlar için de idealdir ve hepsinden önemli-
si ‘makarna şişmanlatmaz’.”

Dünya Makarna Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, 
‘Dünya’da ve Türkiye’de Durum Buğdayı’, ‘Makarna Tüketim 
Alışkanlıkları’, ‘Makarna ve Sürdürülebilirlik’, ‘Makarna ve Sağlık’, 
‘Makarna ve Lezzet’ 
gibi önemli başlık-
lar altında dünya-
dan ve Türkiye’den 
uzmanlarca çeşitli 
sunumlar yapıldı.

Çırağan Sarayı’nda-
ki bu özel etkinliğin 
ardından tüm ko-
nuklar, Sait Halim 
Paşa Yalısı’nda veri-
len kokteyl ve gala 
yemeğinde ünlü sa-
natçı Mithat Körler 
ve Latin Grubu’nun 
şarkıları eşliğinde 
unutulmaz bir gece 
yaşadılar.

Making the opening statement of the 
event, TMSD Chairman of the Board 
Murat Bozkurt thanked to all guests 
for their participation to this special 
event and said; “Pasta has become 
one of the main dishes of the table 
now with the pasta consumption hab-
its that are settled day by day, proper 
cooking techniques getting wide-
spread, unlimited sauce and enrich-
ment options. As an indispensable for 
tables and civilizations from Ancient 
Rome to China, today pasta has be-
come the pioneer of Turkish food in-
dustry with the export figures.

 “PASTA DOES NOT FATTEN”
Emphasizing the misconception 
about pasta in his statement, Bozkurt 

continued as; “The fact that pasta can be consumed at any age 
is the most important property of pasta that is without addi-
tives, natural, that is easy on the stomach and on the contrary 
to the known facts with higher nutrition values than bread. 
As producers, our priority is to promote the food safety and 
proper consumption habits. 

Besides that pasta is rich in vitamin and minerals, it decreas-
es cholesterol as it is without any fat; it decreases the risk of 
catching cardiovascular diseases and diabetes. As a nutrient 
with low glycemic index, pasta is ideal for sporters and people 
working on jobs requiring physical strength as it transforms 
into energy immediately and the most important thing of all is 
that ‘pasta does not fatten’.”

In the event held within World Pasta Day; various presentations 
were made by experts from the world and Turkey under the 
important titles as ‘Durum Wheat in Turkey and in the World’, 

‘Pasta Consump-
tion Habits’, ‘Pas-
ta and Sustain-
ability’, ‘Pasta and 
Health’, ‘Pasta 
and Taste’.After 
this special event 
at Çırağan Palace, 
all guests had an 
u n f o r g e t t a b l e 
night at the cock-
tail and gala din-
ner at Sait Halim 
Pasha Mansion 
with the songs 
of famous singer 
Mithat Körler and 
Latin Group.
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Ambalajlı katkısız tam buğday ekmeğinin Türkiye’deki önde 
gelen üreticilerinden Doygun Ekmek, okul kantinlerine özel 
yepyeni iki ürüne daha imza attı. Türkiye’de ilk kez Doygun 
Ekmek tarafından hayata geçirilen Doygun Tam Buğday 
Hamburger ve Sandviç Ekmekleri, yüzde 100 tam buğday 
unundan üretiliyor ve hiçbir katkı maddesi içermiyor. 

Katkısız Doygun Tam Buğday Hamburger ve Sandviç Ekmek-
leriyle geleneksel fast food kurallarını yeniden inşa ettikleri-
ni belirten Doygun Ekmek Pazarlama Müdürü Burcu Özcan, 
özellikle çocukların hazır yiyeceklere olan düşkünlükleri ne-
deniyle ilk olarak okul kantinlerinde yer alacaklarını belirtti. 

Katkısız Doygun Tam Buğday Hamburger ve Sandviç Ekmek-
leri ile çocuklara ve gençlere tam buğday ekmeğini sevdir-
meyi ve sağlıklı beslenme bilincini aşılamayı hedefledikleri-
ni belirten Burcu Özcan, “Bu ürünlerimiz aslında bizim için 
bir nevi sosyal sorumluluk projesi niteliğinde. Çünkü tam 
buğday ekmeği kolesterolü düşürmeye, obeziteyi önleme-
ye, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. 

Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmekten kanser 
ve şeker hastalığı riskini azaltmaya kadar pek çok faydası 
bulunuyor. Kısacası tam buğday ekmeği tam bir sağlık de-
posu. Bu nedenle çocukların beslenmesinde de tam buğday 
ekmeğini ihmal etmemek gerekiyor.” dedi. 

As one of the leading producers of packaged pure whole 
wheat bread in Turkey, Doygun Ekmek promoted two new 
brands special for school canteens. Accomplished by Doygun 
Ekmek for the first time in Turkey, Doygun Whole Wheat Ham-
burger and Sandwich Breads are produced from 100% whole 
wheat flour and do not have any additives.

Stating that they have reconstructed traditional fast food 
rules with Pure Doygun Whole Wheat Hamburger and Sand-
wich Breads, Doygun Ekmek Marketing Manager Burcu Ozcan 
indicated that these new bread brands will be firstly sold at 
school canteens because of especially the kids’ fondness for 
fast foods. 

Remarking that they aim to make kids and teens like whole 
wheat bread and to instill the awareness of healthy eating 
with Pure Doygun Whole Wheat Hamburger and Sandwich 
Breads, Burcu Ozcan said, “These products are actually a 
kind of social responsibility project as whole wheat bread 
helps decreasing cholesterol, preventing obesity and pro-
tecting cardiovascular health. 

It also has many other benefits from strengthening the 
immune system to decrease the risk of diabetes. Shortly, 
whole wheat bread is a complete health store. Thus, whole 
wheat bread should not be disregarded on kids’ nutrition.”

Endüstriyel ekmek sektörünün önde gelen temsilcilerinden Doygun Ekmek, okul kantinlerine 
özel yepyeni iki ürüne daha imza attı. Doygun Tam Buğday Hamburger ve Sandviç Ekmekleri, 
yüzde 100 tam buğday unundan üretiliyor ve hiçbir katkı maddesi içermiyor.  

As one of the leading representatives of industrial bread sector, Doygun Ekmek promoted two 
new brands special for school canteens.  Doygun Whole Wheat Hamburger and Sandwich Breads 
are produced from 100% whole wheat flour and do not have any additives.
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Başta bisküvi olmak üzere Türkiye gıda sanayinin en önemli 
markalarından biri olan Ülker, bisküvi grubuna yeni bir mar-
ka daha ekledi. Marketlerdeki yerini alan Ülker’in yeni markası 
Saklıköy, tam buğday ve tam tahıllı içeriğiyle son yıllarda ön 
plana çıkan sağlıklı ve besleyici gıda taleplerini destekliyor.

Klasik, Yulaflı, Sütlü Kremalı ve Fındıklı Kremalı çeşitleriyle tü-
keticiyle buluşan Ülker Saklıköy’ün üretiminde kullanılan tahıl-
lar, lezzetini kaybetmesin diye taş değirmenlerde yavaş yavaş 
öğütülüyor.

As one of the most important brands of Turkish (primarily) bis-
cuit and food industry, Ulker added a new brand to its biscuit 
group. With its whole wheat and whole grain content, Ulker’s 
new brand Saklikoy promotes the healthy and nutritional food 
demands that have recently become prominent and it has tak-
en its place in the markets.
The brand meets with the consumers with its Classic, Oatmeal, 
Milk Cream and Hazelnut Cream varieties. The grains used in the 
production of Ulker Saklikoy are milled slowly at the stone mills 
in order not to lose its flavor. 

ülKer’den yenİ 
BİsKüvİ marKasi: 
saKliKöy
NEW BISCUIT BRAND 
FROM ULKER: 
SAKLIKOY

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Dünya Fırıncılar Birliği’nin 2014 
yılında İstanbul’da buluşma kararı aldığını açıkladı. Birliğin 
İspanya’nın Granada şehrinde yapılan yönetim kurulu toplantı-
sı sırasında, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim 
Balcı’nın “2014’te İstanbul’da Buluşalım” önerisi değerlendirildi. 

Üye ülkelerin onayıyla kabul gören öneri sonrasında bir 
açıklama yayınlayan Türkiye Fırıncılar Federasyonu, İstan-
bul’daki buluşmanın 12-16 Şubat 2014 tarihleri arasında 
gerçekleştirileceğini ve “ülkelerarası işbirliği ve israf” konu-
sunun değerlendirileceğini duyurdu.

Federation of Bakers Turkey announced that World Bakers 
Association decided to meet in Istanbul in 2014. The offer 
of Federation of Bakers Turkey chairman Halil İbrahim Balcı 
about “meeting in Istanbul in 2014” was evaluated at the 
board meeting of the union held in Granada, Spain. 

Making an announcement after the offer was accepted by 
the votes of member countries, Federation of Bakers Turkey 
declared that the meeting in Istanbul will be held on 12-16 
February 2014 and “inter-country cooperation and waste” 
subject will be discussed at the meeting.

dünya firincilar Bİrlİğİ 
2014 yilinda İstanBul’da

World Bakers association Will Be 
in istanBul in 2014
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Uluslararası Şeker Örgütü (ISO) ile Dünya Pancar ve Kamış Üre-
ticileri Birliği’nin (WABCG) istişare toplantısı ve semineri, 25-
28 Kasım tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirildi. Şekerin 
geleceğinin konuşulduğu organizasyona, 66 ülkeden yaklaşık 
450 temsilci katıldı.

Sektördeki mevcut durum ile fırsat ve tehditlerin görüşüldüğü 
istişare toplantısının ardından gerçekleştirilen ISO seminerin-
de, ağırlıklı olarak görüşülen konulardan biri AB’nin şeker sek-
törü ile ilgili yaklaşımları oldu. AB’nin 2000’li yılların başında ilk 
aşamasını uygulamaya koyduğu ve Türkiye’de “Avrupa pancar 
şekerinden çekiliyor” şeklinde yorumlanan şeker reformunun 
sonuçları değerlendirildi. 

Seminerin ilk gününe damga vuran iki ayrı sunumda, AB’nin 
pancar şekeri üretiminden çekilmediği ve çekilmeyeceği, ak-
sine 2000’li yıllardan önceki ihracatçı konumunu yeniden ka-
zanmak için sektörü yapılandırdığı rakamlarla ortaya kondu.

AB’nin şeker reformunu uygulamaya başladığında pancar şe-

The consultation meeting and seminar of International Sugar 
Organization (ISO) and World Association of Beet and Cane 
Manufacturers (WABCG) were held in London on 25-28 No-
vember. 450 representatives from 66 countries attended to the 
organization in which the future of the sugar was discussed.  
At the ISO seminar, which was realized after the consultation 
meeting on the current status of the sector, opportunities and 
threats, the approach of EU on sugar sector was one of the 
main topics. 

The results of sugar reform were evaluated. The first stage of 
the sugar reform was put into practice by EU at the beginning 
of 2000s and it was interpreted as that “Europe withdraws 
from beat sugar” in Turkey. 

In two different presentations that made a remark on the first 
day of the seminar; it was put forward with figures that EU 
doesn’t and won’t withdraw from beat sugar production and 
on the contrary the union has restructured the sector in order 
to regain its position as exporter before 2000s.

Şeker sektörünün temsilcileri, Londra’da gerçekleştirilen iki büyük organizasyonda şekerin gele-
ceğini konuştu. Organizasyon hakkında konuşan Dünya Pancar ve Kamış Üreticileri Birliği Yöne-
tim Kurulu üyesi Recep Konuk, dünya şeker talebinin 17 yılda 100 milyon ton artacağını söyledi.
Representatives of sugar industry discussed the future of sugar with two big organizations held 
in London. Speaking about the organization, World Association of Beet and Cane Manufacturers 
Member of the Board Recep Konuk said that world sugar demand will increase 100 million tons 
in 17 years.



55

kerinin kamış şekerine göre üretim 
maliyetinin yüzde 125 fazla oldu-
ğunu belirten AB yetkilileri, 2011 
yılında maliyet farkının sadece yüz-
de 35’e düştüğünü, 2012’de ise bu 
farkın daha da kapandığını tahmin 
ettiklerini belirttiler. 

Önümüzdeki 7 yılda hektara pan-
car şekeri veriminin AB ülkelerinde 
yüzde 80-90 daha artacağını belir-
ten yetkililer, AB şeker sektörünün 
kamış şekerinden daha az maliyet-
le üretim yapmaya hazırlandığını 
vurguladılar. 

2017’den sonraki kota uygulaması-
nın kaldırılmasının şeker reformu-
nun sondan bir önceki aşaması ol-
duğunu hatırlatan AB yetkilileri, AB 
pancar şekeri sektörüne yönelik gümrük korumaları ve doğru-
dan tarım desteklerinin süreceğini de belirttiler. Dünyadaki arz 
ve talep durumu ile sektörün geleceğinin de değerlendirildiği 
sunumlarda büyüyen pazarların durumu ve tüketim eğilimleri 
de konuşuldu.

ŞEKER PAZARI 17 YILDA YÜZDE 50 BÜYÜYECEK
ISO Zirvesi ile ilgili bir değerlendirme yapan ve Londra’da 
sadece şeker sektörünün değil, gıda sanayicilerinin, enerji 
devlerinin, finans dünyasının da bu organizasyon vesile-
siyle bir araya geldiğini belirten Pankobirlik Genel Başkanı 
Recep Konuk özetle şunları söyledi; “3 günde 20’ye yakın 
sunum yapıldı, onlarca kişi soruları ve yorumlarıyla bu or-
ganizasyona katkı verdi. 

Bu 20 sunumda doğrudan şekerin konuşulduğu oturum sayısı 
bir elin parmaklarını, soru ve yorumlarıyla katkı yapanlardan 
doğrudan şekeri, şeker pancarını ve kamışını konuşanların sa-
yısı iki elin parmaklarını geçmedi. 

Gelişmiş ekonomiler şeker pancarı ve kamışını sadece güveni-
lir gıda için teminat olarak görmekle kalmıyor, şeker pancarı ve 
kamışına dünyanın geleceği için de büyük yatırım yapıyorlar. 
Çevre sorunlarının çözümünden enerji arzına kadar şeker sek-
törünü bir çıkış yolu olarak görüyorlar. 

Mesela AB 2017’den sonra şeker kotalarını kaldıracak. Tarımsal 
üretimde ve işletme ölçeğinde verim problemini çözüp, 17 yıl-
da yaklaşık 100 milyon ton büyüyecek dünya şeker pazarından 
daha çok pay almak için kotaları kaldırıyor.

2030 yılında, yani 17 sene sonra dünyadaki şeker talebinin 80 
milyon ton ile 100 milyon ton arasında artacağı tahmin edi-
liyor. Yani dünya pazarı % 50’nin üzerinde büyüyecek. Şeker 
hem gıda sektörünün hem de enerji sektörünün büyüyen ta-
lebine cevap vermeye çalışacak.”

Stating that the cost of beat sugar 
was higher than the price of cane 
sugar with a rate of 125% when 
EU started to practice the sugar re-
form; EU officials indicated that the 
cost difference in 2011 decreaed to 
only 35% and they estimate that it 
was covered much more in 2012. 

Remarking that the sugar beet 
yield per hectar will increase 80-
90% in EU countries in 7 years, 
the officials emphasized that EU 
sugar industry prepares to make 
more production of cane sugar 
with lower costs. Reminding that 
the the abolition of quotas after 
2017 is the penultimate stage 
of the sugar reform, EU officials 
also stated that customs protec-

tion for EU beet sugar and direct support for agriculture 
will continue. The status of the growing markets and con-
sumption trends were also discussed in the presentations 
in which the status of supply and demand in the world and 
the future of the sector were evaluated.

SUGAR MARKET WILL GROW 50% IN 17 YEARS
Making an evaluation on ISO Summit and stating that not 
onyl the sugar industry but also food industrialists, energy 
giants, finance world got also together on the occasion of 
this organization in London; Pankobirlik (Sugar Beet Grow-
ers Cooperative Association) Chairman Recep Konuk said; 
“Almost 20 presentations were made in 3 days, dozens of 
people contributed to this organization with their ques-
tions and comments. In these 20 presentations; the num-
ber of the sessions in which sugar was discussed directly 
were counted on the fingers of one hand and the numbers 
of the persons talking about sugar beet and cane were 
counted on the fingers of two hands.

The developed economies not only see sugar beet and cane 
as a guarantee for reliable food, but also make great invest-
ments in sugar beet and cane for the future of the world. They 
see sugar industry as a way out for the issues from solutions 
to the enviornmental problems to energy demand. For in-
stance; EU will abolish the sugar quotas after 2017. The un-
ion abolihses the quotas in order to get more shares from the 
world sugar market, which will increase around 100 million 
tons in 17 years, by solving the yield problem on agricultural 
production and business scale.

It is estimated that world sugar demand will increase between 
80 million tons and 100 million tons after 17 years, in 2030. In 
other words, world market will grow over 50%. Sugar will try 
to meet the increasing demands of both food industry and 
energy sector.”
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Tuz hemen her gıda ürününün temel içerik maddelerinden 
biridir. Doğru tuz içeriği tayini, gıda ürünlerinin kalitesini üst 
düzeye taşırken, hatalı tuz tayini kaliteyi düşürür. Sağlık açısın-
dan git gide bilinçlenen nüfusu korumaya yönelik, gıda mad-
delerindeki tuz içeriğinin düşürülmesini amaçlayan küresel ça-
lışmalar; tuz içeriğinin basit, hızlı ve doğru bir şekilde kontrol 
edilmesi için çözüm aramaktadır.

Mettler Toledo, gıda üzerine çalışan kesime yardımcı olmak 
amacıyla, yakın zamanda gıdalarda tuz tayin üzerine kapsamlı 
bir rehber hazırladı. Bu kapsamlı rehber kitap, geniş bir konu 
çeşitliliğine sahip. Sözde “Beyaz Altın”ın tarihine ilişkin kısa bir 
giriş kısmından ve farklı tuz türlerinin tanıtımından sonra, reh-
ber, bir yöntem listesiyle üreticilere en uygun ölçüm çözümleri 
hakkında bilgi veriyor. 

Tuz içeriği tayinine ilişkin farklı yöntemlerin ayrıntılı olarak ele 
alındığı bu rehberde, tayin süreçlerini daha iyiye götürmeye 
yönelik ipuçları ve püf noktaları veriliyor. 

Tartışılan yöntemlere Arjentometrik tuz titrasyonu, iyon seçici 
elektrotlar ile tuz içeriği tayini ve aynı zamanda yoğunluk ve 
kül içeriği bazlı tuz içeriği tayini dâhil. Rehber, www.mt.com/
salt-lab adresinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Salt is one of the basic ingredients of almost each food prod-
uct. While proper salt determination maximizes the quality 
of food products, incorrect salt determination decreases the 
quality. Global studies aiming to decrease the salt content in 
food products for protecting the population that increasingly 
becomes self-aware in terms of health; seek for solutions to 
control the salt content simply, fast and properly.

Recently Mettler Toledo prepared a comprehensive guide on 
salt determination in foods for helping the people working 
on foods. This comprehensive guidebook has a wide variety 
of topics. After a short introduction to the history of so-called 
“White Gold” and introducing different types of salt, the guide 
gives information about the most appropriate measurement 
solutions to the producers with a method list. In this guide 
where different methods about the salt determination are dis-
cussed in details; tips and tricks for optimizing the determina-
tion processes are given. 

Argentometric salt titration, determination of salt with ion-
selective electrodes and also determination of intensity and 
ash content-based salt content are included in the discussed 
methods. The guide can be downloaded free from the address 
below: www.mt.com/salt-lab

gidalarda tuz tayİnİ üzerİne 
yenİ Bİr rehBer 

A NEW GUIDE ON DETERMINATION OF SALT IN FOODS
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Bugün her sofranın aranılan gıda maddesi olan ekmeğin tari-
hi milattan öncesine dayanmaktadır. M.Ö. 5000’li yıllarda Orta 
Asya’dan Mezopotamya’ya gelen Sümerler, buğday ve arpa 
ekmiş, bu tahıllardan da ekmek yapmışlardı.

M.Ö. 4500’lü yıllarda Suriye, Mısır ve Güney Anadolu’da ilkel 
un elde edilmişti. 11. yüzyıl sonrasında ise ekmek kültürü, göç 
eden Orta Asya Türkleri ile Anadolu’ya geldi. Mısır’da ilk başlar-
da ekmek yapımı için kızdırılmış yassı taşlar kullanılıyordu ve 
şu an bildiğimiz ekmekten farklı olarak peksimet pişiriliyordu. 
Ardından ekmek yapımı için ocakların üstlerine konan ızgara-
lar kullanılırken zamanla tuğladan veya topraktan küçük fırın-
lar icat edildi. 

Ekmek tarihte bazen para yerine bile kullanılmıştır. Mikro-
organizma ve mayalar hakkında daha ayrıntılı bilgilerin elde 
edilmesinin ardından 19 yüzyılda, endüstrinin de gelişimiyle 
birlikte artan talepleri karşılamak için ekmek üretimi endüstri-
yel bir hal almaya başlamıştır.

Yapılan araştırmalara göre Türk halkı günlük enerjisinin % 
44’ünü sadece ekmekten, % 58’ini ise ekmek ve diğer tahıl 
ürünlerinden sağlıyor. TMO’nun verilerine göre Türkiye’de 
ekmek üretimi; günde 25.295 ton, yılda 9,2 milyon ton, 250 
gramlık standart ekmek üzerinden hesaplandığında günde 
101 milyon, yılda 37 milyar adettir.  Ekmek tüketimi; günde 
23.809 ton, yılda 8,7 milyon ton, 250 gramlık standart ekmek 
üzerinden hesaplandığında günde 95 milyon, yılda 35 milyar 
adettir. Bu talebi karşılamak için endüstriyel ekmek fabrikala-
rına ihtiyaç vardır.

The history of bread which is the demanded foodstuff of eve-
ry table dates back to before Christ. Coming to Mesopotamia 
from Central Asia in 5000s B.C., the Sumerians planted wheat 
and barley and made bread from these grains.

Flour was produced in Syria, Egypt and Southern Anatolia in 
4500s B.C. After 11th century, the bread culture was brought 
to Anatolia by Central Asian Turks with the emigration. At first, 
heated float stones were used for bread making in Egypt, but 
it was twice-baked bread different from the bread we know 
today. Then grates were used on the stoves but small furnaces 
made of brick or clay were invented in time. In the history, 
bread was also used instead of money. 

After getting more information about microorganisms and 
yeast; in order to meet the demands increasing with the de-
velopment of the industry bread, production became indus-
trial in 19th century.

According to the studies; Turkish people get 44 % of their 
daily energy only from bread and 58 % from bread and other 
cereals. According to the data of TMO (Turkish Grain Board); 
in Turkey daily bread production is 25.295 tons, annual bread 
production is 9,2 million tons. If it is calculated on 250-gram 
standard bread, daily total is 101 million of bread and 37 bil-
lion of bread annually. Daily bread consumption is 23.809 tons 
and 8,7 million tons annually; If it is calculated on 250-gram 
standard bread, daily total is 95 million of bread and 35 bil-
lion of bread annually. Industrial bread factories are needed in 
order to meet this demand.

eKmeK faBrİKasi yatirimi, 
yatirim fİzİBİlİtesİ ve yönetİmİ
BREAD FACTORY INVESTMENT, INVESTMENT FEASIBILITY 

AND MANAGEMENT

gürsel erBap

Genel Müdür - General Manager
Doruk Marmara Un Sanayiciliği A.Ş.
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EKMEK FABRİKASI FİZİBİLİTE VE YATIRIMI
İşletmelerin kurulması ekonomik, teknik, finansal ve hukuki 
yönleri olan bir olaydır. Bu nedenle, başarılı bir işletme kur-
mak için bir dizi ana ilkeye uygun olarak kuruluş çalışmalarının 
başlatılıp yürütülmesi gerekir. Kuruluş aşamasındaki işletmeye 
proje veya yatırım projesi denmektedir. 

Proje ile kullanılacak hammaddeler, üretim yöntemleri, ne ka-
dar ve hangi niteliklerde malların üretileceği belirlenir.

İşletmenin kurulması için alınan işletme malzemeleri, tüm te-
sisler, taşıt araç ve gereçler birer yatırımdır.

Bir yatırım kararı alabilmek için girişimci, kendisine en yatkın olan 
konulara ve yatırım yapmak istediği yere ilişkin ön fikirleri toplar.

Bu amaçla;
• Yatırım için gerekli olan hammadde durumuna
• Yatırım mallarının iç ve dış pazar durumuna
• Üretilecek malların maliyetine
•Malların fiyat esnekliğine
• Projenin büyüklüğüne ve yerine
• Gerekli kapasitelere
• Yatırım tutarına
• Yatırım finansmanına
ilişkin bilgileri edinir.
Kısaca vurgulanan bu tür çalışmalar fizibilite etüdü (yapılabi-
lirlik araştırması veya ön proje etüdü) olarak bilinir. Fizibilite 
etütleri, yatırım için kesin bir proje hazırlamadan önce yapılan 
ekonomik, teknik ve finansal etütlerdir. 

FİZİBİLİTE ETÜTLERİ
A. Ekonomik Etüt
Genellikle pazar araştırması, talep tahmini, işletme kapasite-
sinin saptanması ve kuruluş yeri konularını kapsar. Ekonomik 
etütte bu konular iyice araştırılır ve sonuçlar fizibilite etüdü 
raporuna alınır. 

B. Teknik Etüt
Teknik etütlerin yapılması sırasında da aşağıdaki konulara dik-
kat edilir;
• Projenin teknik tanımı, tesislerin kurulacağı arazinin zemin 
etütleri, ham ve yardımcı madde etütleri,
• Üretim yöntemi, üretim yönteminin tanımlanması, o yönte-
min seçilme sebebi, patent konusu olup olmadığı,
• Üretilecek malların, yan ürünlerin ve atıkların çeşitleri, çevre 
kirlenmesi yönünden atıkların fiziksel ve kimyasal nitelikleri ve 
atıkları değerlendirme olanakları,
• İşletmede kullanılacak makine ve teçhizatın tercih nedenleri, 
yurtiçinden ve yurtdışından alınma durumları, nitelikleri, ömür-
leri ve maliyetleri (İstenen teknolojik özellikler, uygun maliyette 
olmaları, gereken kapasiteyi sağlayacak hızda olmaları),
• Tesislerin yerleşim planları,
• Tesis binaları, su, elektrik, yakıt ihtiyaçları ve tipi ( fırın seçi-
minde önemli bir etken), tesisin iç ve dış yol bağlantılarının 
biçim ve özellikleri,

BREAD FACTORY FEASIBILITY AND INVESTMENT
The establishment of business is an event which has economi-
cal, technical, financial and judicial aspects. Therefor for suc-
cess in establishment of business you should begin and carry 
out establishment studies in compliance with many funda-
mental principles. Business which is in establishment phase is 
called project or investment project.  

Which raw materials and production methods are going to 
use, how many and in which specifications products are going 
to produce, all of them are determined with project. 

Materials, facilities, vehicles and equipment which are pur-
chased for establishment of business are investments. 

To make an investment decision, entrepreneur collects the 
preliminary ideas on the issues that are inclined to her/him 
and the place where the investment will be made.

For this purpose he or she collects information below:
• Status of raw materials which are required for investment 
• Status of domestic and foreign market of investment goods 
• Cost of goods which are going to produce 
• Price flexibility  of goods 
• Place and size of the project 
• Required capacities 
• Amount of investment 
• Investment finance
Such studies are known as feasibility study (or prefeasibility 
study). Feasibility studies are economical, technical and finan-
cial  analyses which are done before final project for invest-
ment decision.

FEASIBILITY STUDIES
A. Economic Analyze
It usually contains information about marketing survey, de-
mand forecasting, business capacity and site of establish-
ment. In the economical analyze these information are inves-
tigated and results are taken to the feasibility analyze report. 

B. Technical Analyze
In technical analyses you should watch out to topics below: 
• Technical definition of the project, study of the ground 
where facilities are going to be established and raw material 
and auxiliary product analyses 
• Production method, identification of production method, the 
reason why this method is preferred and the search whether 
there is any patent for this production method 
• Types of goods to be produced, by-products and waste, 
physical and chemical conditions of waste in terms of envi-
ronment pollution and waste utilization possibilities
• Reasons for choosing the machinery and equipment to be 
used in the facility, availability of  them in the domestic or for-
eign market, life and costs of the machineries and equipment 
(the required technological features, their affordability, their 
speed that ensure the necessary capacity)
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• Montaj işlerinin nasıl ve kimin tarafından yapılacağı ve bu iş-
lerin maliyeti,
• Tesisin kurulum aşamalarını gösterir iş planı.

C. Finansal Etüt
Yatırım tutarının hesaplanması, işletmenin gelir ve gider tah-
minleri, finansman etütleri ve organizasyon, finansal etüdün 
konularıdır.

1. Yatırım Tutarının Hesaplanması
Yatırım tutarının hesaplanmasında, bir işletme için çalışır duruma 
gelinceye kadar yapılacak olan tüm harcamalar dikkate alınır. 
Yatırım tutarı genellikle aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır;
• Etüt ve proje giderleri
• Patent, know-how
• Arazi bedeli
• Arazinin düzenlenmesi
• İnşaat yatırımları
• Ulaştırma yatırımları
• Makine ve teçhizat
• Gümrükleme bedelleri
• Montaj giderleri
• Nakil araçları
• İşletme giderleri
• Beklenmeyen giderler
• Faizler ve çalışma sermayesi
Ancak her proje patent, know-how, yurtdışından makine ve 
teçhizat alımı gerektirmez. Yatırım tutarı; anlaşılacağı üzere sa-
bit yatırım sermayesi ve çalışma sermayesinden oluşmaktadır.

2. İşletmenin Gelir ve Gider Tahminleri
İşletmenin gelirlerinin ve giderleri-
nin ne olacağı ayrı ayrı hesaplanır. 
Toplam işletme gelirlerinden işlet-
me giderleri saptanarak çıkartılır. 
Vergi ve diğer kesintiler hesaba 
katılarak işletmenin net karı tahmin 
edilir.

3. Finansman Etüdü
Genellikle sermaye katkılarının iş-
letmenin emrine hazır olması gere-
ken tarihleri, iç veya dış finansman 
kaynaklarını ve miktarlarını, kay-
nakların kullanım çizelgelerini ve iş-
letmenin finansal yapısının sağlam-
lığını gösteren katsayıları kapsar.

4. Organizasyon
Aşağıdaki sorulara yanıt bulmak 
için araştırma yapılır;
• Kurulması düşünülen işletmenin 
tipi ve genel yapısı,
• İşletmenin yatırım aşamasındaki örgüt şeması ve kadroları,
• Kurulum aşamasından işletme aşamasındaki organizasyona 
nasıl geçileceği,

• Layout plan of the facilities 
• Facility buildings, water, electricity, fuel needs and types (an 
important factor in furnace selection), path connections and 
qualifications of the facility 
• Determination of how and who is going to make assembly 
line works and to cost of these works.
• Business plan that shows the stages of the installation of the 
facility

C. Financial Analyze
The calculation of the amount of investment, income and 
expense estimations, financing analyze and organization are 
topics of financial analyze. 

1. Calculation of the Amount of Investment
In calculation of the amount of investment, all expenses until 
the facility starts full operation are taken into consideration. 
Investment cost generally consists of the items below: 
• Study and project expenses 
• Patent, know-how
• Land cost 
• Land arrangement
• Construction investments 
• Transportation investments 
• Machineries and equipment 
• Clearance expenses 
• Assembly expenses 
• Transfer vehicles 
• Operational expenses 
• Unexpected expenses 
• Interests and working capital 

But not every project requires patent, 
know-how and buying machinery and 
equipment from foreign market.  As it is 
seen, investment amount comprises of 
fixed capital and working capital. 

2. Income and Expense Estimations of 
Business
Incomes and expenses of the business are 
calculated separately. Total expenses are 
removed from total incomes. Net profit is 
estimated by taking taxes and other de-
ductions into consideration.

3. Financing Analyze
It usually includes the dates when the 
capital contributions should be ready for 
the business, internal or external finance 
resources and amounts, usage charts of 
the resources and coefficients that show 
the stability of the financial structure of 
the business.

4. Organization
Research is done in order to find answers for the questions 
below:
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• Projeyle ilgili hukuki ve kurumsal sorunlar ve bunların nasıl 
çözüleceği, patentler ve lisanslar, 
• Projeyle ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılması gere-
ken işler,
• Teknik ve idari personelin sağlanması ve eğitilmesi.
Görüldüğü üzere, fizibilite etüdünün önemi ve gereği açık bi-
çimde ortadadır.

Proje çalışmaları yalnızca fizibilite etütleri ile kalmamakta, şekil-
de görülen proje aşamalarında diğer çalışmalar yapılmaktadır.

PROJE BAŞLANGICINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
GEREKEN FIRSATLAR VE TEHDİTLER
Fırsatlar
• Artan talep
• Hammaddenin ulaşılabilirliği
• İşgücünün düşük maliyetle kullanımı
• Belirlenmiş Pazar

Tehditler
• Fiyat dalgalanmaları ve ekonomik belirsizlikler
• Yüksek rekabet
• Karışık mevzuat ortamı

YATIRIM 
Ekmek Fabrikası Yatırım Örneği;
• Yatırımın lokasyonu  (müşterinin talep ettiği ekmek tipine göre 
proses ekipman seçimi için önemlidir),
• Nüfus ve gelir dağılımı,
• Tarım hayvancılık durumu (unun hammaddesi olan buğday 
maliyetlerinde etkilidir),
• Hammadde kaynağı (un, su, maya, tuz, katkı v.s.),
• Su kaynaklarının uygunluğu,
• Karayollarına, demiryollarına ve limanlara yakınlık,
• Altyapı çalışmaları 

• Proje gerekçesi nedir?
• Üretilmesi planlanan ekmek çeşitleri nelerdir?
• Hedeflenen pazar ve tüketici grubu nedir?
• Hammadde çeşitleri ve ulaşılabilirliği nelerdir?
• Yatırımın kapasitesi nedir?
- Depolama kapasitesi (Hammadde-un ve katkı depolama,  am-
balajlı ürün depolama vb.)
- Mikser kapasiteleri 
- Keseme, tartma ve yuvarlama makineleri kapasiteleri
- Ara dinlendirme 
- Şekil verme makinesi kapasitesi
- Fermantasyon kapasitesi
- Pişirme tüneli/fırını kapasitesi
- Proses süresince kullanılan bantların hızı ve kapasitesi
- Ekmek kasası, pasa arabaları, buz makinesi, donuk üretim yapı-
lıyorsa derin dondurucu kapasitesi 

İŞ ZAMAN PLANI
• Arazi temini ve inşaat hazırlıkları
• İnşaat

• Type and general structure of the business which is going to 
be established 
• The organizational chart and staffs of the business at the in-
vestment phase 
• How to switch from the installation phase to the business 
phase
• Judicial and institutional problems about business and how 
to solve them, patents and licenses 
• Actions that should be done by public organizations 
• Employment and training of the technical and administra-
tive staff 
As it seen; the necessity and importance of the feasibility ana-
lyze is obvious. 
Besides the feasibility analyses, project studies also includes 
other studies at the project stages shown in the figure.

OPPORTUNITIES AND THREATS AT THE BEGINNING 
OF THE PROJECT EVALUATION
Opportunities
• Increased demand 
• Accessibility of the raw material 
• Use of the labor force with low cost 
• Designated Market

Threats
• Price fluctuations and economic uncertainties
• High competition 
• Complicated regulatory environment

INVESTMENT 
Bread Factory Investment Example
• Location of  investment (process equipment selection ac-
cording to the bread type demanded by the customer is im-
portant)
• Distribution of population and income
• Status of  agriculture and livestock (it is important for the 
cost of wheat that is the raw material of flour)
• Source of raw material (flour, water, yeast, salt, additive, etc.)
• Being close to water sources 
• Being close to highways, railways and ports 
• Infrastructure works 

• What is the justification of project?
• What types of  bread are going to be  produced?
• What is the target market and consumer group?
• What are the varieties and availability of raw materials?
• What is the capacity of the investment?
- Storage capacity (raw materials-flour and additive storing, 
packaged products storing, etc.)
- Mixer capacities
- Cutting, weighing and rolling capacities
- Dough maturing 
- Shaping machine capacity 
- Fermentation capacity
- Baking tunnel / furnace capacity
- Speed and capacity of the bands used during the process
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• Patent, teknik araştırmalar vb.
• Makine siparişi ve alımları
• Makinelerin montajı
• Yardımcı işletme donanımı
• Tesisat
• Taşıt temini
• Hammadde ve yardımcı madde temini
• Personel temini
• Deneme üretimi
• Üretime geçiş 

MALİ ETÜT
Sabit Yatırım Giderleri
• Proje ve etüt giderleri
• Patent, lisans ve danışmanlık giderleri
• Arsa bedeli
• Arazi düzenlemesi ve inşaat giderleri
• Makine, yardımcı makine ve teçhizat giderleri (Laboratuvar ci-
hazları, sosyal tesisler, idari bina vb.)
• Montaj ve sigorta giderleri
• Nakliye araçları ve idari araçlar
• Genel giderler (Demirbaşlar, eğitim, iletişim vb.)
• Dönem faizleri

İşletme Sermayesinin Hesaplanması
• Hammadde stok miktarının ve tutarının hesaplanması
• Yedek parça stok miktarının ve tutarının hesaplanması
• Bulundurulması gereken nakit miktarı

Finansman Planı
• Sabit yatırım giderlerinin kaç yılda nasıl ödeneceğinin belirlen-
mesi
• Finansman ihtiyaçlarının ve kaynaklarının belirlenmesi

İşletme Giderlerinin Hesaplanması
• Hammadde giderleri
• Yardımcı madde giderleri (Katkı malzemeleri, ambalaj, ekmek 
kasası, pest mücadele ilacı giderleri vb.)
• Personel giderleri
• Enerji ve yakıt giderleri
• Su giderleri
• Bakım ve onarım giderleri
• Amortismanlar
• Faizler ve genel giderler
• Çıkabilecek diğer harcamalar 

-Bread boxes, bread carts, ice maker, freezer capacity if frozen 
production is made

TIME-WORK PLAN
• Land purchase and construction preparation 
• Construction 
• Patent, technical researches etc.
• Machinery orders and purchases
• Assembly of machinery 
• Auxiliary operation equipment 
• Installations 
• Vehicle supply
• Raw material and auxiliary product  supply 
• Staff employment 
• Test production 
• Production start 

FINANCIAL ANALYSE
Fixed Investment Expenditures
• Project and analyze costs 
• Patent, license and consultancy costs 
• Land cost 
• Land arrangement and construction costs 
• Machinery, auxiliary machinery and equipment costs (Labo-
ratory equipment, social facilities, administrative building etc.)
• Assembly and insurance costs 
• Transportation and administrative vehicles 
• General costs (Office equipment, training, communication etc.) 
• Periodic interests 

Calculation of Operational Capital
• Calculation of raw materials stock amount and cost 
• Calculation of replacement parts stock amount and cost 
• The amount of cash should be kept

Financial Plan 
• Determination of the dates and payment types of  fixed in-
vestment expenditures 
• Determination of financial needs and financing  resources 

Calculation of Operating Costs
• Raw material costs 
• Auxiliary product costs (additives, package, bread boxes, 
pest management costs etc.)
• Staff costs 
• Energy and fuel costs 
• Water costs 
• Maintenance and repair costs 
• Depreciation values 
• Interests and general costs 
• Other costs 

BAŞABAŞ NOKTASININ HESAPLANMASI
Satış hasılatı olarak başa baş noktası;

CALCULATION OF BREAKEVEN POINT
As sales revenue;
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Güney Amerikan mutfak kültürü, Amerika halklarını oluşturan 
göçmenlerin geleneksel mutfakları üzerine kurulmuştur. Bu 
kültür, daha genelde Portekiz, Fransız ve İtalyan mutfakları gibi 
Avrupa ülkelerinin mutfaklarına dayanır. Ancak yerel malzeme-
ler ve teknikler, az ya da çok bir biçimde tüm bu farklı mutfak 
geleneklerine adapte edilmiştir. 

Güney Amerika ülkelerinin genel anlamda mutfak kültürleri, 
birçok başka bölgede olduğu gibi yoğun şekilde benzerlik gös-
termektedir. Bölge mutfaklarında konumuz itibariyle en dikka-
ti çeken gıda ürünü makarnadır. İtalyanlardan gelen makarna 
kültürü, hemen hemen tüm bölge ülkelerine hakimdir. Dünya 
makarna tüketimine bakıldığında, güney Amerika ülkelerinin 
önemli oranlara sahip olduğu görülmektedir. Hatta İtalya’dan 
sonraki en büyük makarna tüketimi, bu bölgelerde gerçek-
leştirilmektedir. Makarna çeşitleri açısından kuru makarnalar 
ön planda olsa da taze makarna da tüketimde önemli bir yere 
sahiptir. Taze makarna satışı, genellikle tüketime hazır olarak 
küçük dükkanlarda yapılmaktadır. 

Bölgedeki bir diğer dikkat çekici nokta mısır unu tüketimi. Ar-
jantin ve Brezilya gibi buğday üreticilerinin dışındaki ülkelerde, 
mısır unu buğday unundan daha revaçtadır. Mısır unu, başta 
ekmek olmak üzere birçok unlu mamulün yapımında yoğun 
olarak kullanılmaktadır.

Tatlı kültürünün de gelişmiş olduğu Güney Amerika ülkelerinde, 
dolgulu ürünlerin daha çok tercih edildiği göze çarpmaktadır. 

ARJANTİN’DE EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Arjantin, dünyanın en büyük gıda üreticilerinden birisidir. Geç-
mişten günümüze kadar Arjantin yerlileri hayvancılık yapmış ve 
ana besin maddesi olarak da et tüketmişlerdir. Dolayısıyla Arjan-
tin mutfağı ete dayalı bir mutfaktır ve tüketilen pek çok yemekte 
et kullanımı yaygındır. Etin yanı sıra ülke mutfağında buğday, 
mısır, süt, fasulye ve soya fasulyesinin önemli bir yeri vardır.

Ülkede yeme alışkanlığı 4 ana bölgeye göre değişkenlik gös-
terir. Bu değişkenlik, genellikle mutfağın temel besin maddesi 
olan et dışındaki besin maddelerinde ortaya çıkar. Ayrıca Arjan-
tin halkının İspanyol, Yahudi, Fransız, İtalyan, Alman göçmenle-

South American cuisine is based on the traditional cuisines of 
the immigrants that form the people of America. This culture 
is generally based on the European cuisines like the ones in 
Portugal, France and Italia. However, local ingredients and 
techniques were adapted to these different cuisine traditions 
in a way more or less.

Cuisine cultures of the South American countries resemble 
to each other in general just like in many other regions. The 
food product that gets the most attention is pasta in South 
American cuisine. The pasta culture obtained from Italians is 
widespread almost in all the region countries. When world 
pasta consumption is reviewed; it is seen that South Ameri-
can countries have important rates. Even, the highest pasta 
consumption after Italy is realized in this region. Even though 
dried pasta comes to the forefront among the pasta varie-
ties, fresh pasta consumption has also an important place in 
the consumption. Fresh pasta sales usually are made in small 
stores as ready for consumption.

Another attraction point is the consumption of corn flour. In 
countries except for Argentina and Brazil that are wheat pro-
ducers, corn flour is more popular than the wheat flour. Corn 
flour is used intensely in the production of mainly bread and 
many other bakery products.

In South American countries, where confectionary culture 
is developed, it draws attention that filled products are pre-
ferred more.

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN ARGENTINA 
Argentina is one of the world’s largest food producers. From 
past until today, Argentina natives have been ranching and 
consuming meat as main nutrient. Thus Argentinian cuisine 
is based on meat and meat usage is very common in lots of 
meals. Besides meat; wheat, corn, milk, bean, soy bean have 
an important place on the country’s cuisine.

Eating habits in the country varies according to 4 main re-
gions. This variety emerges on the nutrients except for meat 
as the main nutrient. Besides; the variety of Argentinian pub-

Güney Amerika mutfağında en dikkati gıda ürünü şey makarnadır. İtalyanlardan gelen makarna 
kültürü, hemen hemen tüm bölge ülkelerine hakimdir. Dünya makarna tüketimine bakıldığın-
da, Güney Amerika ülkelerinin önemli oranlara sahip olduğu görülmektedir. Hatta İtalya’dan 
sonraki en büyük makarna tüketimi, bu bölgelerde gerçekleştirilmektedir. Makarna çeşitleri açı-
sından kuru makarnalar ön planda olsa da taze makarna da tüketimde önemli bir yere sahiptir.

The food product that gets the most attention is pasta in South American cuisine. The pasta cul-
ture obtained from Italians is widespread almost in all the region countries. When world pasta 
consumption is reviewed; it is seen that South American countries have important rates. Even, 
the highest pasta consumption after Italy is realized in this region. Even though dried pasta 
comes to the forefront among the pasta varieties, fresh pasta consumption has also an impor-
tant place in the consumption.
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rinden ve yerlilerden oluşması, doğal olarak yemek kültürünü 
de etkilemiştir. Örneğin; İtalyanlardan dolayı makarna ve pizza 
tüketimi, et tüketimi kadar yaygındır. Ülkede fideos (noodles-
erişte), tallarines (fettucine ve tagliatelle), ñoquis (gnocchi), 
ravioles (mantı) ve canelones (cannelloni) olarak isimlendirilen 
taze makarna çeşitleri, büyük şehirlerdeki birçok işyerinde ya-
pılıp satılmaktadır. Arjantin’deki makarna çeşitliliği bunlarla da 
sınırlı değildir. Spagetti, fusiles denilen burgu makarna (fusilli), 
cintas denilen makarna şeritleri, lazanya, mantı tarzı makarna-
ya benzeyen Arjantin yapımı sorrentinos ve agnolottis (agno-
lotti) ülkede sıkça rastlanan diğer makarna çeşitleridir.

Buğdayın önemli oranda yetiştirilmesi nedeniyle ülkede diğer 
unlu mamullerin ve beyaz ekmeğin üretimi de gelişmiştir. Arjan-
tinliler çok yoğun ekmek tüketmemekle birlikte buğdayın bolca 
yetiştirilmesinden dolayı masalarından beyaz ekmeği eksik et-
mezler. Ülkede, beyaz ekmeğin dışında, yoğun olarak tüketilen 
bir ekmek çeşidi de “sandwiches de miga”dır. Kabuksuz ekmek 
olarak nitelendirilen bu ekmekler, ince tabakalardan oluşmakta 
ve jambon, peynir, domates, zeytin, yumurta, ton balığı, marul, 
kırmızıbiber ve benzeri değişik kombinasyonlarla doldurulmak-
tadır. Bir diğer önemli unlu mamul empanadas’tir. Empanadas, 
hem Arjantin’de hem de diğer Güney Amerika ülkelerinde yoğun 
olarak tüketilen ve içi doldurularak yapılan geleneksel bir börek 
çeşididir. Arjantin’de empanadalar genelde 10 cm civarında ve 
yarımay şeklindedir. Sığır eti doldurulmuş, tavuk eti doldurulmuş, 
jambon ve peynir doldurulmuş ve diğer malzemelerle doldurul-
muş empanada türleri mevcuttur. En popüler unlu mamullerden 
biri de Fransız kruvasanın bir benzeri olan medialunas’tır.

Arjantin’de buğdayın yoğunluğu, İtalyanlardan gelen makar-
na ve pizza kültürünün de yaygınlaşmasını desteklemiştir. Çok 
ince veya kalın hamurlarla yapılan ve taş fırında pişirilmiş piz-
zalara, ülkenin hemen her köşesinde rastlanmaktadır.

Tatlının çok sevildiği Arjantin’de, genellikle sütlü tatlılar, krema-
lı tatlılar ve börekler tercih edilir. Bu tatlılarda da reçel çokça 
kullanırlar. Bir tatlı macun olan “dulce de leche” de bir diğer 
ulusal gıdadır ve kahvaltı için yapılmış tost ekmeğiyle birlikte 
tüketilmekte veya kek, krep ve kurabiye benzeri ürünlerde dol-

lic, which consists of Spanish, Jewish, French, Italian, German 
immigrants and native people, has affected the food culture 
of Argentina. For instance; pasta and pizza consumption is 
as widespread as meat consumption due to the Italian immi-
grants. Fresh pasta varieties such as fideos (noodles), tallarines 
(fettucine and tagliatelle), ñoquis (gnocchi), ravioles and cane-
lones (cannelloni) are manufactured and sold at many shops 
in big cities. Pasta variety in Argentina is not limited with these 
products. Spaghetti, fusilli, pasta strips called as cintas, lasa-
gna, different kinds of ravioli that are Argentina-origin like sor-
rentinos and agnolottis (agnolotti) are other common pasta 
varieties in the country.

As wheat production is significantly high in the country, the 
production of bakery products and white bread is developed 
as well. Despite the fact that Argentinians do not consume 
bread intensely, they have white bread on their table all the 
time as the wheat is grown abundantly. Another mostly con-
sumed bread type in the country besides white bread is “sand-
wiches de miga”. Qualified as bread without crust, this kind 
of bread consists of thin layers and is filled with ham, cheese, 
tomatoes, olives, eggs, tuna, lettuce, red pepper and other 
similar combinations. Another important bakery product is 
empanadas. Empanadas are a kind of traditional filled pas-
try that is consumed in both Argentina and South American 
countries. Empanadas in Argentina generally are 10 cm and 
crescent-shaped. There are different kinds of empanadas filled 
with beef, chicken, ham, cheese and other ingredients. One of 
the most popular bakery products is medialunas that is similar 
to french croissant.

The density of wheat in Argentina also supported the spread 
of pasta and pizza culture coming from Italy. The pizzas made 
of very thin or thick dough and cooked in the stone oven are 
sold everywhere corner of the country.

Milk puddings, creamy desserts and pastries are preferred 
in general in Argentina where confectionary products are 
very much liked. Jam is used mostly in those confectionaries. 
“Dulce de leche” as a sweet paste is another national food and 
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gu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Alfajores, çikolata, “dul-
ce de leche” veya bir meyve jölesiyle doldurulmuş Arjantin’in 
sandviç tarzı bir kurabiyelerinden biridir. Bütün bu ürünlerden 
de anlaşılacağı üzere gerek unlu mamuller gerekse tatlılar ve 
şekerlemeler, genellikle içi doldurulmuş veya “dulce de leche” 
ile kaplıdır. Unlu mamullerde dolgu olarak süt, krema, ayva 
veya elma jölesi gibi ürünler de kullanılır. 

Ülkede sabah kahvaltısında, croissant denen ayçöreği, kruva-
san, ekmek, tereyağı ve reçel tercih edilir. En önemli iki öğün 
olan öğle ve akşam yemeklerinde ağırlıkla et, pirinç, patates ve 
taze sebze tüketilir. Bu yemekler de genellikle sütlü bir tatlı ile 
tamamlanır. Arjantin halkı arasında, bu üç öğünün yanı sıra akşa-
müstü çayla birlikte sandviç veya kek türü yiyeceklerin tüketimi 
de yaygındır. Bu kültür de Arjantinlilere İngilizlerden gelmiştir.

ARJANTİN MAKARNA VE BİSKÜVİ PAZARI
Arjantin’de kişi başına makarna tüketimi 7,9 kilogram seviye-
lerindedir ve ülke her yıl 300 bin tonun üzerinde makarna tü-
ketimi gerçekleştirmektedir. Ancak ülkedeki makarna üretimin 
de gelişmiş ve iç talebi karşılayacak düzeyde olması, ülkenin 
ihracatçılar açısından henüz cazip bir pazar olmadığına işaret 
etmektedir. Tabi artan tüketim talebinin de gelecek için oluş-
turduğu potansiyel göz ardı edilmemektedir.

Şekerli ve çikolatalı ürünler pazarı ise ihracatçılar için daha yük-
sek potansiyele sahip bir alandır. Arjantin’in şekerli ve çikolatalı 
mamullerde toplam satış hacminin yüzde 22 artışla 4 milyar 
dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. Özellikle çikolatalı mamul-
lerde sağlıklı ürünlere ilgi artmıştır. Sütlü ve yoğurtlu farklı tat-
lar ilgi çekmektedir.

Ülkedeki bir diğer potansiyelin maya pazarında olduğu düşü-
nülmektedir. Son yıllarda Arjantin pazarında unlu mamuller 
tüketiminin önemli bir artış göstermesi nedeniyle 2010-2011 
yılları arasında maya ithalatı yüzde 8 artmıştır. 2011 yılında 
yaklaşık 10,8 milyon dolarlık maya ithal eden Arjantin’in maya 
pazarında, Paraguay, Çin, Fransa, Brezilya ve İtalya ön sıralarda 
yer almaktadır. Türkiye ise 2011 yılında gerçekleştirdiği 340 bin 
dolarlık maya ihracatıyla 8. sırada yer almış ancak 2012 yılında, 

consumed with toast bread made for breakfast. It is also used 
as a filling ingredient for the products such as cake, pancake 
and cookie-like confectionaries. Alfajores is one of the sand-
wich-like cookies filled with chocolate, “dulce de leche” or fruit-
jellies. As it is understood from these products, both bakery 
products and deserts and confectionaries are generally filled 
or covered with “dulce de leche”. Products like milk, cream, 
quince or apple jelly are used as filling in the bakery products.

Moon cakes, croissant, bread, butter and jam are preferred for 
breakfast in the country. Mainly meat, rice, potato and fresh 
vegetables are consumed for lunch and dinner that are the 
two most important meals. These meals are generally finished 
with a milk pudding. Besides these three meals, sandwich or 
cake-like foods are commonly consumed with tea in the after-
noon. This culture was brought to Argentina by British people.

BISCUIT AND PASTA MARKET IN ARGENTINA
Pasta consumption per capita in Argentina is around 7,9 kg 
levels and the country realizes over 300 thousand tons of pasta 
production every year. However; the level of pasta production 
in the country that is developed and can meet the domestic de-
mand points that the country is not an attractive market for the 
exporters now. Of course, the potential formed by the increas-
ing consumption demand for future should not be ignored.

Confectionary and chocolate products market has a higher 
potential for the exporters. It is estimated that the total sales 
volume of Argentina in confectionary and chocolate products 
has reached to 4 billion dollars with 22% increase. The interest 
on healthy products in especially chocolate products has in-
creased. Different tastes with milk and yogurt attract attention.

Another potential in the country is considered as yeast market. 
As the consumption of bakery products in Argentina has sig-
nificantly increased in the recent years, yeast import increased 
8% between 2010 and 2011. Paraguay, China, France, Brazil 
and Italy are the prominent countries in the yeast market of 
Argentina importing approximately 10,8 million-dollar yeast 
in 2011. Turkey ranked 8th with 340 thousand-dollar yeast ex-
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ülkedeki ithalat engelleri nedeniyle ihracat yüzde 22 azalarak 
260 bin dolara gerilemiştir.

BREZİLYA’DA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Brezilya mutfağı da Arjantin mutfağı gibi ete dayalıdır. Ancak 
Arjantin’den farklı olarak deniz ürünleri ve pirinç çok daha 
yaygındır ve balık, kırmızı ete oranla daha fazla tüketilir. Bre-
zilya mutfağında Portekiz, İtalyan, İspanyol, Avusturya ve Rus 
mutfaklarının, özellikle de Orta ve Güney Afrika mutfaklarının 
etkisi hissedilmektedir. Örneğin günümüzde Brezilyalıların 
adeta milli yemeği haline gelen “siyah fasulye”, Afrika mutfa-
ğının etkisiyle ortaya çıkmış, daha sonra da Avrupa mutfağının 
etkisiyle gelişmiştir.

Arjantin’de olduğu gibi Brezilya’da da İtalyan mutfağının etkisi 
makarna ve pizza tüketimiyle kendisini göstermektedir. Spa-
getti, lazanya, lamen ve yakisoba olarak isimlendirilen çubuk 
tarzı makarnalar yaygın olarak tüketilmektedir. Kuru makarna 
Brezilya’da tüketilen makarnanın yüzde 80’ini, noodle, yani 
erişte tarzı makarnalar yüzde 15’i, taze makarnalar ise yüzde 
5’i oluşturmaktadır.

Makarna dışında kurabiye tarzı atıştırmalıklar ve unlu mamul-
ler de ülkede yoğun olarak tüketilmektedir. Küçük tuzlu bir 
atıştırmalık olan Salgadinhos bunlardan biridir. Pão de queijo, 
peynirli çörek olarak tanımlanabilecek tipik bir Brezilya atıştır-
malığıdır. Birçok bölgede un olarak değerlendirilen manyok, 
Brezilya’da da yoğun olarak kullanılmaktadır. Ufak rulolardan 
oluşan Pão de queijo da, manyok unu, süt, yumurta ve peynirle 
yapılmaktadır. Bu tarz çörekler ve unlu mamuller, dondurulmuş 
ve pişirmeye hazır ürün marketlerinden, kullanıma hazır olarak 
temin edilmektedir. Esfiha, Ortadoğu kültüründen Brezilya’ya 
aktarılmış çörek ya da pay tarzı bir üründür. Özellikle ülkenin 

port in 2011 but declined to 260 thousand dollars by decreas-
ing 22% in 2012 due to the import barriers in the country.

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN BRAZIL
Brazilian cuisine is based on meat just like Argentinian cui-
sine. Different from Argentina, seafood and rice are more 
widespread and fish is consumed much more than red meat. 
The impacts of Portuguese, Spanish, Austrian, Russian and es-
pecially The Central and Southern African cuisines are felt in 
Brazilian cuisine. For instance; the “black bean” that is almost 
the national food of Brazilian people today emerged with the 
impact of African cuisine and then developed with the impact 
of European cuisine.

Just like in Argentina, Italian cuisine’s impact is thoroughly 
seen via pasta and pizza consumption in Brazil. Spaghetti, la-
sagna, lamen and medium thin spaghetti called as yakisoba 
are widely consumed. Dried pasta constitutes 80%, noodle 
constitutes 15% and fresh pasta constitutes 5% of the con-
sumed pasta in Brazil.

Besides pasta; cookie-like snacks and bakery products are 
intensely consumed in the country. Salgadinhos as a salty 
snack is one of them. Pão de queijo is a typical Brazilian snack 
that can be defined as cheese bread. Cassava used as flour in 
many regions is used intensely also in Brazil. Consisting of lit-
tle roulades, Pão de queijo is made with cassava flour, milk, 
egg and cheese. These kinds of bread and bakery products are 
obtained from frozen and ready to cook product markets as 
ready for use. Esfiha is a kind of pastry or a pie that was trans-
ferred from Middle Eastern culture to Brazil. Meat, cheese and 
vegetables are used as filling ingredient for esfiha that can be 
found easily in northeast, south and southeast regions of the 
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kuzeydoğu, güney ve güneydoğu bölgelerinde kolayca her 
yerde bulunan esfihada dolgu malzemesi olarak et, peynir 
ve sebzeler kullanılır. Bir diğer unlu mamul, Çin kültüründen 
gelen Pastéis’dir. Arjantin’deki Empanadas’ın kızartılmış haline 
benzeyen bu üründe de dolgu malzemesi olarak peynir ya da 
et kullanılır. Broa ise rezeneli mısır ekmeğidir. Brezilya’da pizza 
da son derece popüler bir üründür. Genellikle fırında odun ate-
şiyle pişirilen pizzalar, ince ve esnek yapıdadır.

Brezilya’da çok zengin bir pasta ve tatlı kültürü vardır. Brezilya 
tatlıları genelde meyve ile yapılır. Özellikle meyveden yapılan 
“mousse” yani köpüklü tatlılar çok yaygındır. Mango ve portakal 
“mousse”ları en tanınmış olanlarıdır. Ayrıca meyveli pudingler 
de Brezilya mutfağının önemli tatlılarındandır. Brezilya’da tatlı 
kültürü özellikle 18. yüzyılda ülkeye gelen Avusturyalıların etkisi 
ile başlamıştır. Bu yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında 
güneye inen Avusturyalılar kendilerinin ünlü pasta ve tatlı kül-
türünü bu ülkeye de yerleştirmiştir. Tabii Portekiz mutfağının 
tatlılara olan etkisi ve katkısı da çok büyüktür. Avusturya ve 
Portekiz etkisi ile yayılan pasta ve tatlılar Brezilya yerlilerinin de 
katkılarıyla özgünleşmiştir. Mısır nişastası, Hindistan cevizi ren-
desi ve yumurta ile yapılan kurabiyeler ve bisküviler (biscoitos 
de maizena) ülkede ünlüdür. Sert bir yapıya sahip olan nişastalı 
bisküviler, “biskot” denilen bir nevi etimek cinsidir. Cuscuz bran-
co ise hindistan cevizi sütü, şeker ve kuskusla yapılan, sütlacın 
kuskusla yapılan versiyonu tarzında bir tatlıdır.

Brezilyalılar sabah kahvaltısında kahve, süt, meyve suyu, özel-
likle portakal suyu içerler ve ekmek, tereyağı, meyve yerler. 
Öğle yemekleri genelde hafif olan Brezilyalılar, bu yemekte 
mutlaka siyah kuru fasulye, pirinç, et ve özellikle de bol miktar-
da sebze yerler. Patates, taze sebzelerin yanında mutlaka yer 
alan bir sebzedir. Yemek daima bir tatlı ile biter. Akşam yemeği 
ailenin en önemli yemeğidir. Tüm aile aynı sofra başında top-
lanır ve hep birlikte yemeklerini yerler. Akşam yemeklerinde 
genellikle önce çorba içilir, daha sonra ise balık, et, tavuk eti, 
sebze ve tabii siyah fasulye ve pirinç yenir. Akşam yemeği de 
mutlaka bir tatlı ile biter.

BREZİLYA MAKARNA VE BİSKÜVİ PAZARI
Brezilya, 1 milyon tonu aşan üretim miktarıyla İtalya ve ABD’den 
sonra dünyanın üçüncü büyük makarna üreticisi durumunda-
dır. Brezilyanın makarna sektörü, 1990’lı yıllardan başlayarak 
yeniden yapılanmaya gitmiştir. Yapılan yatırımlar sonucunda, 
üretim kapasitesi 1.4 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Sektör-
de 80 civarında üretici bulunduğu tahmin edilmektedir. Ayrı-
ca 100’den fazla küçük firmanın, yerel pazarlar için ev yapımı 
tarzında üretim yaptığı bilinmektedir. Ülkede makarna “massa 
de sêmola com ovos”, “massa de sêmola”, “massa comum” ve 
“massa tipo caseira” olmak üzere 4 tip olarak üretilmektedir 
ve genel adlandırma için “macarrão” kelimesi kullanılmaktadır. 
Sektördeki birçok üretici, makarna ile birlikte un, kek, kurabiye 
gibi unlu mamulleri de üretmektedir. Pişirilmiş ve tüketime ha-
zır makarna da sunulan ürünler arasındadır.

Brezilya’da makarna genel itibariyle ekmeklik buğdaydan (yu-

country. Another bakery product is Pastéis coming from Chi-
nese culture. Cheese or meat is used as filling ingredient for 
that product that resembles the fried version of Empanadas in 
Argentina. Broa is cornbread with fennel. Pizza is also a popu-
lar product in Brazil. Pizzas that generally cooked in the wood-
fired oven are thin and flexible.

There is a very rich desert and confectionary culture in Brazil. Bra-
zilian deserts are generally made with fruits. Mousse deserts es-
pecially made of fruit are widely consumed. Mango and orange 
mousses are the most prominent ones. Besides; fruit puddings 
are important deserts of Braizilian cuisine. The desert culture in 
Brazil emerged especially by the impact of Austrians coming to 
the country in the 18th century. Going down south at the end 
of that century and at the beginning of 19th century, Austrians 
brought their famous desert and confectionary culture to this 
country. Of course, Portuguese cuisine also contributed a lot 
to the deserts. Becoming widespread with Austria and Portu-
gal impact, the desert and confectionaries became authentic 
with the contributions of Brazilian natives. Cookies and biscuits 
(biscoitos de maizena) made of corn starch, grated coconut and 
eggs are popular in the country. Starch biscuits with a hard form 
are a kind of crisp dry toast called as “biskot”. Cuscuz branco is 
the version of rice pudding made with coconut milk, sugar and 
couscous instead of rice.

Brazilian drinks coffee, milk, fruit juice and especially orange 
juice and they eat bread, butter and fruits. Having a light 
lunch, Brazilian has strongly black beans, rice, meat and es-
pecially plenty of vegetables in that meal. Fresh vegetables 
always come with potato. The meal is always completed with 
a desert. Dinner is the most important meal of the family. The 
entire family is gathered at the same table and they eat their 
dinner together. Soup is drunk firstly; then fish, meat, chicken, 
vegetable and also black bean and rice. Dinner is always com-
pleted with a desert.

BISCUIT AND PASTA MARKET IN BRAZIL
Brazil is the world’s third largest pasta producer after Italy and 
USA with the production amount over 1 million tons. The pasta 
industry in Brazil has been restructured since the beginning of 
1990s. Production capacity has increased over 1.4 million tons 
as a result of the new investments. It is estimated that there 
are around 80 producers in the sector. Besides; it is known that 
over 100 small companies make production of the products 
in home-made style for the local markets. Pasta is produced 
in the country with 4 kinds called as “massa de sêmola com 
ovos”, “massa de sêmola”, “massa comum” and “massa tipo ca-
seira” and “macarrão” is used for the general definition. Many 
producers in the sector produce flour and bakery products 
like cake and cookie besides pasta. Cooked and ready for con-
sumption pasta is among the presented products.

Pasta is generally made of bread wheat (soft wheat) in Brazil. 
3% of the total production is made of the imported durum 
wheat. As pasta’s raw material wheat is grown in Parana and 
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muşak buğday) yapılmaktadır. Toplam üretimin yüzde 3’lük 
kısmı ithal edilen durum buğdayından üretilmektedir. Makar-
nanın temel maddesi olan buğday, Brezilya’nın güney böl-
gesinde bulunan Parana ve Rio Grande do Sul eyaletlerinde 
üretilmektedir. Ancak, buğday üretiminin ihtiyacı karşılama-
ması nedeniyle, eksik kalan miktar genellikle komşu ülke olan 
Arjantin’den ithal edilmektedir. Brezilya iyi bir makarna üre-
ticisi olmasına rağmen iç talebin yoğunluğundan ithalata da 
başvurmaktadır. Ülkenin makarna ithalatı yıllar itibarıyla artış 
göstermekte olup, İtalya en önemli tedarikçi niteliğindedir. Şili, 
Uruguay, Fransa ve Arjantin ise diğer önemli arz kaynaklarıdır. 
Makarna aynı zamanda Brezilya’nın 2012 yılında 39 milyon Do-
larlık ihracatını gerçekleştirdiği bir üründür. 

Şekerli mamuller üretiminde de dünyanın 2. büyük ülkesi olan 
Brezilya’nın bu ürün grubunda da ithalatı bulunmaktadır. Son 
beş yıllık dönemde Brezilya’nın şekerli ve çikolatalı mamuller 
(1704 ve 1806) ithalatı düzenli olarak artış göstererek 71 milyon 
Dolardan 166 milyon Dolara yükselmiştir. Türkiye’nin Brezilya’ya 
çikolatalı mamuller ihracatı 2,2 milyon Dolar olup, kokolin gru-
bu ürünlerin ihracatı daha fazla gerçekleşmektedir. Şekerli ma-
muller grubu içinde Brezilya’ya gerçekleşen ihracatın tamamına 
yakınını ise sakızlı ve jöleli şekercilik mamulleri oluşturmaktadır. 

Bir diğer potansiyel pazar alanı mayadadır. 2012 yılında 50,3 
milyon Dolarlık maya ithalatı gerçekleştiren Brezilya, bu ürü-
nün ithalatında yüzde 3,2’lik payıyla dünyada 6. sırada yer al-
maktadır. Brezilya maya pazarında yüzde 39’luk pay ile lider 
olan Arjantin’i sırasıyla Çin, Paraguay, Almanya ve Türkiye takip 
etmektedir. Türkiye 2012 yılında Brezilya’ya yaklaşık 4,1 milyon 
Dolarlık maya ihracatı gerçekleştirmiştir. Bu gelişmenin en 
önemli nedeni son yıllarda Brezilya pazarında unlu mamuller 
tüketiminin önemli bir artış göstermesidir. 

KOLOMBİYA’DA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Kolombiya’nın önemli bir mutfak kültürü vardır ve bölgelere 
göre yemek çeşitliği çok fark edilir biçimdedir. Mutfağın çeşitli-
liğinde tarımsal üretimin çeşitliliği önemli oranda rol oynamak-
tadır. Tarım üretiminin temelini kahve, kesme çiçek, muz, pi-
rinç, tütün, mısır, şeker kamışı, kakao, yağlı tohumlar ve sebze 
oluşturmaktadır. Tüm Latin Amerika ülkeleri gibi baharat kul-
lanımı ve et ülke mutfağında önem taşır. Büyük Okyanus’a ve 
Karayipler’e kıyısı olması sebebiyle deniz ürünleri de oldukça 
çeşitlidir. Kuzeyde balık, karides, ıstakoz; orta kısımda çorba çe-
şitleri öne çıkmaktadır. Pilav çeşitleri ve Arepa denen mısırdan 
yapılan ve ekmek yerine geçen küçük pideler önemli yemek 
çeşitleridir. Bir diğer ekmek çeşidi yine mısır unu, peynir ve yu-
murtadan yapılan ve sıcak tüketilen Pandebono’dur. Tamales, 
et, tavuk ve sebze ile doldurulmuş bir çeşit mısır hamurudur. 
Makarna yine yaygın gıdalar arasındadır. Tüketilen makarna 
çeşitliliği Brezilya ve Arjantin’le benzerlik göstermektedir.

Ülkede zengin bir unlu mamul ve tatlı çeşitliliği bulunuyor. 
Buñuelos, birçok Güney Amerika ülkesinde bulunan ve atış-
tırmalık olarak yenen popüler bir hamur kızartmasıdır. Bu 
atıştırmalığın Kolombiya versiyonu beyaz lor peynirle yapıl-

Rio Grande do Sul states that are in the southern region of 
Brazil. However; as the wheat production does not meet the 
need, the deficit is generally imported from the neighbor 
country Argentina.

Although Brazil is a good pasta producer, it applies import due 
to the intense domestic demand. The country’s pasta import 
increases by years and Italy is the most important supplier. 
Chile, Uruguay, France and Argentina are other important 
supply sources. Pasta is also a product that Brazil realized 39 
million-dollar export in 2012.

As being the 2nd largest country in confectionary products, 
Brazil also makes imports for that product group. Confection-
ary and chocolate products (1704 and 1806) import of Brazil 
in the last five years has increased and reached to 166 million 
Dollars from 71 million Dollars. Turkey’s chocolate products 
export to Brazil is 2,2 million Dollars and cocolin group prod-
ucts are exported more. For the confectionary products group, 
almost the entire export to Brazil consists of gummy and jelly 
confectioneries.

Another potential market field is yeast.  Realizing 50,3 mil-
lion-Dollar yeast import in 2012, Brazil ranks 6th in the world 
with its import rate of 3,2% for that product. China, Paraguay, 
Germany and Turkey follow Argentina with its 39% share in 
Brazilian yeast market. Turkey realized approximately 4,1 mil-
lion-Dollar yeast export to Brazil in 2012. The most important 
reason of this development is that there has been a significant 
increase in the consumption of bakery products in Brazilian 
market recently.

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN COLOMBIA
Colombia has an important cuisine culture and the variety of 
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maktadır. Empanadas, diğer Latin Amerika ülkelerinde olduğu 
gibi Kolombiya’da da yaygındır. Kolombiya’da da yine diğer 
ülkelerde olduğu gibi tatlı ve kurabiye çeşitlerinde hindistan 
cevizi, süt ve ducle de leche kullanımı yaygındır. Çok iyi pişmiş 
beyaz mısırdan yapılan Mazamorra de Maiz, ülkenin gelenek-
sel tatlılarından biridir. Bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere 
Kolombiya’da unlu mamullerde, buğday ununa kıyasla mısır 
unu kullanımı çok daha yaygındır. 

Kahvaltı Kolombiya’da oldukça önemlidir ve meyve suyu, kah-
ve veya sıcak çikolata yanında meyve, yumurta ve ekmekten 
oluşur. Öğle yemeği, çorba ile birlikte geleneksel ana yemek-
ten oluşur. Tatlı mutlaka tüketilir. Akşam yemeği ise aperatif 
atıştırmalıklarla geçiştirilir.

KOLOMBİYA MAKARNA VE BİSKÜVİ PAZARI
Kolombiya, 2012 yılındaki makarna ithalatını ağırlıklı olarak 
İtalya, Meksika ve Şili’den gerçekleştirmiştir. Aynı yıl Türkiye’nin 
bu üründe Kolombiya pazarındaki payını yüzde 0’dan yüzde 
2,6’ya çıkardığı görülmektedir. 

Kolombiya pazarında önemli payı bulunan makarna markala-
rı, fiyatlarını düşük bir seviyede tutmaya çalışmaktadır. Ayrıca 
makarnanın yanında bazı sos ya da ek malzemelerle ve çabuk 
servise hazırlanan makarna çeşitleriyle makarnayı daha pratik 
bir yemek haline getirme stratejisini benimsemişlerdir. Makar-
nanın, ana yemeğin yanında bir tamamlayıcı değil bir ana ye-
mek olarak algılanmasını amaçlamaktadırlar.

Kolombiya, 2012 yılındaki çikolotalı mamuller ile gofret ve 
bisküvi ithalatını ağırlıklı olarak coğrafi yakınlığı bulunan ABD, 
Brezilya, Meksika ve Peru gibi ülkelerden gerçekleştirmiştir. Çi-
kolatalı mamullerde Türkiye’nin pazardaki payı yüzde 6, gofret 
ve bisküvilerde ise yüzde 3 civarındadır.

this cuisine according to the regions can be seen clearly. The 
variety in agricultural production has an important role on the 
variety of the cuisine. Coffee, cut flowers, banana, rice, tobac-
co, corn, sugar cane, cocoa, oil seeds and vegetables consti-
tute the base of agricultural production. The use of spicy and 
meat is important just like all other Latin American countries. 
As it has shores of the Pacific Ocean and the Caribbean, it has 
also quite a variety of seafood. In the north fish and shrimp; 
at the central parts soup varieties come to the forefront. Rice 
dish varieties and little flat breads substituting bread called as 
Arepa and made of corn are important food varieties. Another 
bread type is Pandebono that is made of corn flour, cheese 
and egg and consumed hot. Tamales is a kind of corn dough 
filled with meat, chicken and vegetable. Pasta is among the 
widely consumed foods. The consumed pasta variety resem-
bles to the one in Brazil and Argentina.

There is a rich bakery and confectionary variety in the country. 
Buñuelos is a popular fried dough that can be found in many 
South American countries and is consumed as a snack. The Co-
lombian version of this snack is made with white curd cheese. 
Empanada is widely consumed in Colombia just like in other 
Latin American countries. The use of coconut, milk and ducle 
de leche is widespread in confectionary and cookie varieties. 
Made of very well cooked white corn, Mazamorra de Maiz is 
one of the traditional deserts of the country. As it is under-
stood from all of these; corn flour usage is more common than 
the wheat flour in the bakery products of Colombia.

Breakfast is very important in Colombia and consists of fruit 
juice, coffee or hot chocolate with fruit, egg and bread. Lunch 
consists of soup and traditional main dish. Desert is certainly 
consumed. They have snacks for dinner.

PASTA AND BISCUIT MARKET IN COLOMBIA
Colombia realized its pasta import in 2012 mainly from Italy, 
Mexico and Chile. In the same year, it is seen that Turkey in-
creased its share in Colombian market from 0% to 2,6% for 
that product.

Pasta brands with important share in Colombian market try 
to keep the prices at a low level. Besides, they adopted the 
strategy of making pasta a more practical food with the pasta 
varieties prepared quickly by some sauces and additional in-
gredients. They aim to make pasta perceived as a main dish 
not a complementary dish besides the main dish.

Colombia realized the import of chocolate products, wafers 
and biscuits in 2012 mainly from USA, Brazil, Mexico and Peru 
that are close to the country in terms of geography. Turkey’s 
share in chocolate products is around 6% and in biscuits is 
around 3%.

Colombian people has been turning to chocolate products 
with high quality recently. Healthy and low calorie products 
are getting consumed more day by day.
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Kolombiya halkı son dönemde yüksek kaliteli çikolata mamul-
lerine yönelmektedir. Sağlıklı ve daha düşük kalorili ürünler 
giderek daha fazla tercih edilmektedir.

VENEZÜELLA’DA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Diğer Güney Amerika ülkelerinin mutfakları gibi Venezuela’nın 
mutfağı da genelde et, balık ve pirince dayanır. İspanyol, İtal-
yan ve Fransız mutfaklarından etkilenen Venezuela mutfağının 
en vazgeçilmez besin maddesi ise küçük siyah kuru fasulyedir. 
Venezuela halkı çok fazla pirinç ve siyah kuru fasulye tüketir. 
Özellikle kırsal kesimin beslenmesinde pirinç ve fasulye çok 
önemli bir yer tutar. Makarna, oldukça önemli oranda üretilen 
ve tüketilen bir gıdadır. İtalya’dan sonra dünyanın en çok ma-
karna tüketen ülkesi olan Venezüella, aynı zamanda dünyanın 
en büyük 10 makarna üreticisi arasında yer alır. Ülkede kişi ba-
şına tüketilen makarna oranı 13,2 kilogramdır. Kuru makarna 
toplam makarna üretiminin yüzde 70’ini oluşturmaktadır. Pa-
tates bazlı Ñoquis, İtalyan kültüründen gelen Venezüella’daki 
popüler makarna çeşitlerinden biridir.  Pasticho, Venezüella 
usulü bir lazanya çeşididir.

Venezuela’da bol yetişen tropikal meyveler yemeklerde ve 
tatlılarda çok sık kullanılır. Özellikle kızartarak yedikleri muz 
ve ananas genelde temel yemeğin yanında servis yapılan bir 
yan yemektir. Venezuelalılar muz yapraklarını da yemek pişir-
mekte kullanırlar. Su geçirmeme özelliği olan bu yaprakların 
içine mısır ununu, su ile hamur yaparak incecik sürerler ve 
üstüne et, balık veya tavuk eti koyarak yaprağı sararlar. Daha 
sonra kaynayan suda pişirdikleri bu yemek özellikle Noel za-
manında yenilen giriş yemeğidir. Bazı yörelerde yaprağı yu-
murta ve nohutla doldurup sararlar. Venezuela’da mısır çok 
miktarda tüketirler ve mısır unu ile yapılan Arepa ekmeği bu 
ülkede de yaygındır. Venezuela’da Arepa’nın için tuzsuz bir 
nevi lor peyniri konmaktadır. Taze olarak yapıp tükettikleri 
Arepa’yı sabah kahvaltıda yedikleri gibi öğleyin de ortasın-
dan ikiye bölüp, arasına et, tavuk veya balık koyarak yerler. 
Cachapa, mısır unundan yapılan ve krepe benzeyen yaygın 
bir unlu mamuldür.  Casabe, yoğun tüketilen bir ekmek çeşi-
didir. Bu ekmeğin, Amerika kıtasındaki en eski emek olduğu 
kabul edilmektedir. Besito de Coco popüler hindistan cevizi 
toplarından oluşan bir kurabiyedir. 

Venezuelalılar genellikle sabah kahvaltısında hafif yerler. Kah-
valtı, ekmek, tereyağı ve reçelden ibarettir. Eskiden en önemli 
öğün olan öğle yemeği, kadının çalışma hayatına girmesi ile 
değişmiş ve bir sandviç veya hafif bir yemekle geçiştirilen bir 
öğün haline gelmiştir. Günümüzde akşam yemeği Venezuela-
lıların en önemli öğünüdür. Venezuelalılar bu öğünde 3 çeşit 
yerler, çorba, ana yemek ve tatlı. Ana yemek genellikle, et, seb-
ze ve pirinçten oluşur.

VENEZÜELLA MAKARNA VE BİSKÜVİ PAZARI
Venezüella’da un ve unlu mamullerin tüketim eğilimi yüksek 
olup, makarna tüketimi artmaktadır. Son yıllarda yüksek enf-
lasyon, hızlı nüfus artışı, makarnanın ucuz olması, pazarlama 
ve ulaşım olanaklarının artması, hızlı kentleşme sonucunda 

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN VENEZUELA
Like other South American countries’ cuisines, the cuisine of 
Venezuela is generally based on meat, fish and rice. Affected 
from Spanish, Italian and French cuisines; little black bean is 
the most indispensable nutrient of Venezuelan cuisine. Ven-
ezuelan people consume rice and black bean a lot. Rice and 
bean have an important place especially in the nutrition of 
rural areas. 

Pasta is a food that is produced and consumed in high 
amounts. Being the second largest pasta consumer after Italy, 
Venezuela is also among the largest 10 pasta producer of the 
world. The rate of per capita consumption in the country is 
13,2 kg. Dried pasta constitutes 70% of the total pasta produc-
tion. Potato-based Ñoquis is one of the popular pasta varieties 
in Venezuela coming from the Italian culture. Pasticho is a Ven-
ezuelan version of lasagna.

The tropical fruits grown in plenty amounts in Venezuela are 
often used in meals and deserts. Especially the fried banana 
and pineapple is a side dish served with the main dish. Ven-
ezuelan people use banana leaves also for cooking. With their 
water impermeability feature, these leaves are filled with thin 
corn dough, meat, fish or chicken and then the leaves are 
wrapped. These wrapped leaves are cooked in the boiling 
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çalışan kadınların hazır gıdaları tercih etmeleri makarna tüke-
timini artıran etmenleri oluşturmuştur. Venezüella’da makarna 
tüketimi 300 bin ton civarında olup, 2011-2016 yılları arasında 
yüzde 12,7 artacağı tahmin edilmektedir.  Venezüella’da ma-
karna sektörünün üretim kapasitesinin düşük olması ve yurtiçi 
talebinin artması nedeniyle makarna ithalatı oldukça yüksek 
miktarlarda gerçekleşmektedir. Sektörün ithalata bağımlı ol-
ması nedeniyle makarna ihracatçılar açısından potansiyel arz 
etmektedir. Türkiye’nin Venezüella’nın 2011 yılı makarna itha-
latından aldığı pay yüzde 22’dir.

Bisküvi satışları yıllık 75 bin ton civarında olup, bisküvi pera-
kende satışlarının 2011-2016 yılları arasında yüzde 13 büyü-
yeceği tahmin edilmektedir. Özellikle tam buğday unundan 
üretilmiş bisküviler tüketicilerin en çok rağbet ettikleri ürünler 
arasında yer almakta olup, tatlı bisküvilerin yanı sıra tuzlu bis-
küvi ve krakerler de ekmeğe alternatif teşkil ettiklerinden tale-
bi artan başka bir ürün grubu olmuştur.

Bayanlar söz konusu ürünlerin daha az yağ içerdikleri düşün-
cesiyle bu ürünlerin başlıca tüketicisi olmuş, pazardaki firmalar 
da bu eğilim çerçevesinde şeker yerine tatlandırıcı madde içe-
ren bisküvi çeşitlerini pazara sunmaya başlamıştır. Farklı mal-
zemeler kullanılarak pazara sunulan bisküviler de talep gören 
ürünler arasında yer almaktadır.

water. It is a special dinner for Christmas. In some regions, the 
leaves are filled with egg and chickpea and wrapped.

Corn is consumed a lot in Venezuela and Arepa bread made of 
corn flour is widespread in the country. A kind of curd cheese 
without salt is put inside the Arepa in Venezuela. Venezuelan 
people make the Arepa and consume it freshly in the break-
fast and also eat it filling with meat, chicken or fish for lunch. 
Cachapa is a bakery product made of corn flour and it is simi-
lar to pancake. Casaba is a widely consumed bread type. It 
is accepted that this bread is the oldest one in the American 
continent. BESITO DE COCO is a popular cookie consisting of 
coconut balls.

Venezuelan people usually have a light breakfast. The break-
fast consists of bread, butter and jam. Lunch that was the 
most important meal in the past changed with the women’s 
entering to working life and became a meal with a sandwich 
or a light meal. Dinner is the most important meal of the Ven-
ezuelan people today. Venezuelan people have soup, main 
dish and desert for dinner. The main dish generally consists of 
meat, vegetable and rice.

PASTA AND BISCUIT MARKET IN VENEZUELA
The consumption trend of flour and bakery products in 
Venezuela is high and pasta consumption increases. The re-
cent high inflation, rapid population growth, cheap price of 
pasta, increasing possibilities of marketing and transporta-
tion, working women’s preferences for prepared food as a 
result of the rapid urbanization are the effects that increase 
pasta consumption. Pasta consumption in Venezuela is 
around 300 thousand tons and it is estimated to increase 
12,7% between 2011 and 2016. Pasta import is realized in 
quite high amounts as the production capacity of the pasta 
sector is low and the domestic demand increases. As the 
sector depends on the import, pasta is a potential for the 
exporters. The share of Turkey from the pasta import of Ven-
ezuela in 2011 was 22%.

The biscuit sales are around 75 thousand tons annually and it 
is estimated that biscuit retail sales will increase 13% between 
2011 and 2016. Especially the biscuits made of whole wheat 
flour are very popular among consumers. Besides these; salty 
biscuits and crackers are another product group for which the 
demand has increased as they are substitute for bread.

Women are the major consumers of these products as they 
think that these products have less fat. Thus the companies 
in the market started to present the biscuit varieties with 
sweetener agent instead of sugar in line with the demand. The 
biscuits put on the market by using different ingredients are 
among the demanded products.

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN PERU
Reflecting the country’s history, the Peruvian cuisine has a ver-
satile structure that has the effects of many cultures. Peruvian 
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PERU’DA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Ülkenin tarihi geçmişini yansıtan Peru mutfağı, birçok kül-
türün etkisini barındıran çok yönlü bir yapıya sahiptir. Peru 
mutfağı; yerel halkın beslenme geleneklerinin, İspanyol isti-
lacıların kısmen Araplardan etkilenmiş mutfakları ile İtalyan, 
Alman ve Japon mutfaklarının birleşiminden oluşur. 19. yüz-
yılın ortalarında Çinli göçmenler ile özel bir Çin-Peru mutfağı 
oluşmuştur. Siyahi kölelerin sahip olduğu Afrika kültürü de 
Peru mutfağındaki yerini almıştır. Bu sebeplerden dolayı Peru 
mutfağı Latin Amerika’nın en sofistike mutfağı olarak kabul 
edilmektedir. Ülkeye yerleşen göçmenler, ülkede bulunan 
malzemeleri kullanarak kendi geleneksel mutfaklarını Peru’ya 
özgü hale getirmişlerdir. Peru mutfağını üç temel gıda ürünü 
mısır, patates ve biberdir. Tatlı patates yemekleri oldukça yay-
gındır. İspanyol göçmenlerin getirdiği gıda ürünleri arasında 
pirinç, buğday ve et yer alır. Son dönemlerde kinoa ve kaniva-
nın kullanımı yaygınlaşmıştır. Zamanında İspanyol göçmenle-
ri tarafından ülkeye getirilen buğday, arpa, yulaf, pirinç, mer-
cimek, nohut, beyaz şeker, badem, ceviz, peynir, vb. ürünler; 
şu anda Peru halkının temel gıdaları arasındadır. 

İtalyan göçmenler sayesinde ülkeye aktarılan makarna kültü-
rü,  kolay hazırlanabilen bir gıda olduğu için Peru mutfak ge-
leneğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Makarna, çeşitli çorbaların 
ve geleneksel yemeklerin ana malzemesi olarak kullanılmak-
tadır. “Tallarin saltado” (kırmızı et, soğan ve domates dilimleri 
ile hazırlanan makarna) ve “tallarin con pollo” (kırmızı sos ve 
bir parça tavuk ile servis edilen makarna) geleneksel makar-
na yemekleri arasında yer alır. “Tallarines verdes” (peynir sosu, 
ıspanak ve fesleğenle hazırlanmış spagetti), kullanılan peynir 
sosu ile makarna sosu kültürünün sadece kırmızı soslardan 
oluşmadığını, ülkenin zengin bir sos kültürünün olduğunu 
göstermektedir. Spagetti tipi makarnanın daha yoğun kul-
lanıldığı Peru’da, mantı ve gnochhi çeşitleri de tercih edilen 
çeşitler arasındadır. 

Peru’da halk fırınlara oldukça fazla rağbet göstermektedir. 
Özellikle taze ekmek için sabah ve akşam saatlerinde ülke 
insanlarını uzun sıralar oluştururken görebilirsiniz. Ekme-
ği kahvaltıda çay ve kahve ile tüketen Perulular, baget ek-
mek hariç tüm ekmekleri genelde domuz yağı gibi yağlarla 
zenginleştirirler. Tam buğday ekmeği, küçük kasabalarda 
daha yaygındır. Bazı kıyı kentlerinin fırınlarında “bollos” adı 
verilen somun ekmekler de üretilmektedir. Beyaz ekmeğin 
dışında “Jamon del pais” (Butifarras) adı verilen sandviç ek-
meklerinin tüketimi de oldukça yaygındır. Bu ekmekler içine 
jambon, soğan, biber, yeşil limon ve yağ koyularak pişirilen 
küçük yuvarlak ekmeklerdir. Bunların dışında sömürge dö-
neminde İspanyollar tarafından ülkeye tanıtılan ve Güney 
Amerika kıtasında da oldukça yaygın olan Empanadas, sık-
lıkla tüketilen unlu mamullerdendir. Peru’da bu böreklerin 
içine tavuk, sığır eti, peynir, zeytin, katı yumurta ve kuru 
üzüm gibi malzemeler koyulur.

Ülkede tüketilen tatlı ürün yelpazesi arasında en fazla göze 
çarpan ürünlerden bir tanesi “Alfajores” adlı bisküvi çeşididir. 

cuisine consists of the natives’ eating traditions, the cuisines 
of Spanish conquerors affected from Arabs partially, Italian, 
German and Japan cuisines. The Chinese immigrants formed a 
Chinese-Peruvian cuisine in the middle of 19th century. 

The African culture of the black slaves took its place in Peru-
vian cuisine. Due to all of these reasons, Peruvian cuisine is ac-
cepted as the most sophisticated cuisine of the Latin America. 
The immigrants made their traditional foods authentic for 
Peru by using the local ingredients. 

The basic foodstuff of Peruvian cuisine is corn, potato and chili 
pepper. Sweet potato meals are widely consumed. Rice, wheat 
and meat are among the foodstuff brought by Spanish immi-
grants. The use of quinoa and kaniwa is has been widespread 
recently. Brought by Spanish immigrants to the country in the 
past; wheat, barley, oats, rice, lentils, chickpeas, white sugar, 
almonds, walnuts, cheese and etc. are among the food staples 
of Peruvian people today.

Brought to the country by Italian immigrants, the pasta 
culture is an is an inseparable part of the Peruvian cuisine 
tradition as it is a food that can be prepared quickly. Pasta is 
used as the main ingredient of various soups and traditional 
meals. “Tallarin saltado” (pasta prepared with red meat, on-
ion and tomato slices) and “tallarin con pollo” (pasta served 
with red sauce and a piece of chicken) are among the tradi-
tional pasta meals. “Tallarines verdes” (spaghetti prepared 
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Bu çeşit, geleneksel Peru mutfağının en önemli unsurlarından 
birisidir. Aynı zamanda diğer Güney Amerika ülkelerinde de 
yaygındır. Bu bisküvi çeşidi karamel ve krema dolgulu, yağlı bir 
kurabiyedir. Bunun dışında Peru’ya özgü “Teja” şekerlemeleri 
de ülke mutfağında büyük bir öneme sahiptir. Bu şekerlemele-
rin içine özel sütlü bir karışım ile dolgu yapılır ya da kuru meyve 
ve çerez koyulur. Dışına da şeker bazlı bir kaplama uygulanır. 
Ayrıca içine sütlü şeker, ananas tatlısı ve bazen çerezlerle dol-
gu yapılan ve katmanları arasında bisküvi bulunan King Kong 
kurabiyeleri de yaygın bir şekilde tüketilmektedir.

PERU MAKARNA VE BİSKÜVİ PAZARI
Peru’da her yıl yaklaşık 250 bin makarna üretimi gerçekleştiril-
mektedir. Ülkedeki kişi başı makarna tüketimi ise 8 kilogramın 
üstündedir. Ancak üretim miktarı tüketimi karşıladığı için Peru 
makarna ihracatçıları için henüz potansiyel olarak değerlendi-
rilmemektedir. 

Peru’da pasta ve ekmek ile karşılaştırıldığında daha sağlıklı bir 
ürün olarak algılanan bisküvinin perakende satışları son yıllar-
da önemli bir büyüme kaydetmiştir. Özellikle bol tahıllı üretil-
miş bisküviler tüketicilerin en çok rağbet ettikleri ürünler ara-
sında yer almakta olup, tatlı bisküvilerin yanı sıra tuzlu bisküvi 
ve krakerler de ekmeğe alternatif teşkil ettiklerinden talebi 
artan başka bir ürün grubu olmuştur. 

Ülkede bisküvi ithalatı son beş yılda istikrarlı bir artış göstere-
rek 4 milyon Dolardan 11,9 milyon Dolara çıkmıştır.

with cheese sauce, spinach and basil) shows that the sauce 
culture of the country does not consist of only red sauce 
and the country has a rich sauce culture. In Peru where spa-
ghetti kind is used widely; ravioli and gnocchi varieties are 
among the preferred ones.

People show great attention to the bakeries in Peru. You can  
see that people form long queues for especially fresh bread in 
the morning and in the evening. Consuming bread with coffee 
and tea in the breakfast, Peruvians fortify the bread with some 
fats like lard except for baguette. Whole wheat bread are more 
common in rural towns. A few coastal cities’ bakeries produce 
“bollos,” as loaves of bread. Besides white bread; the consump-
tion of sandwich bread called as Jamon del pais (Butifarras) is 
also common. 

This bread is a sandwich with “Peruvian ham”, sliced onions, 
sliced chili peppers, lime, salt, pepper, oil, in a type of white 
bread roll. Besides these; Empanada that was brought to 
the country by the Spanish people in the colonial era and 
is very widespread in the South American continent is one 
of the bakery products consumed often. This pastry is filled 
with chicken, beef, cheese, olive, hard-boiled eggs and rai-
sins in Peru.

One of the most prominent products among the confection-
ary food range consumed in the country is “Alfajores” biscuits. 
This kind is one of the most important elements of traditional 
Peruvian cuisine and also widespread in other South Ameri-
can countries. This biscuit variety is a butter cookie filled with 
caramel and cream. 

Besides this; “Teja” confectionaries have an important place in 
the country cuisine. This candy is filled with milky mixture or 
dried nuts and fruits and coated with a fondant-like shell. Be-
sides; filled with filled with milk candy, some pineapple sweet 
and in some cases peanuts, with cookies within its layers, King 
Kong cookies are also consumed widely.

PASTA AND BISCUIT MARKET IN PERU
Approximately 250 thousand tons of pasta production is re-
alized in Peru annually. Per capita pasta consumption in the 
country is over 8 kg. However; as the production does not 
meet the consumption, Peru is not considered as a potential 
for the pasta exporters.

The retail sales of biscuits, which is perceived as a healthier 
product compared to cake and bread, has significantly in-
creased in the recent years. Especially the biscuits produced 
with plenty of grains are among the mostly consumed prod-
ucts. Salty biscuits and crackers is another product group 
whose demand has increased as they substitute bread. 

The biscuit import in the country has increased consistently 
and reached to 11,9 million-Dollard from 4 million Dollars in 
the last five years.
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