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Dear Readers, 

We discussed the world bread and bakery products 
market in this issue of BBM Magazine. Bread, which is 
one the oldest staple foods of human beings, is still con-
sumed as a staple food in nearly all parts of the world. 

Although the demand for bread continues to increase 
gradually, a remarkable growth in the market is not ex-
pected because it has remained to be an essential part of 
every household for ages. However, the main potential is 
in bread types. As it is known, the healthy life and nutri-
tion trends which have spread the world rapidly in recent 
years affect the demand for bread and bakery products. 
Especially in developed countries, the people who are 
conscious about nutrition tend towards the whole wheat 
products in conjunction with traditions. At this point, we 
can say that artisanal bakery is on the rise. In the inter-
view we made, the head of Italian Confederation Bakers, 
Enzo Mengoni mentions that the bread produced in ar-
tisanal bakeries has an identity and he points out that 
bakers should make innovations in the production by fol-
lowing new trends. 

In the market of industrial bread and bakery products 
innovations are also being made with the influence of new 
trends. When practicality which is the most important 
factor in rapidly growing cities, and new healthy nutrition 
trends come together, it is inevitable for consumers to 
tend towards the whole wheat and contentful products. 
That the bread and bakery products are presented with 
qualities like low cost, long shelf life, hygiene and nutri-
tiousness clearly explains their increasing consumption. 

All of these underline the importance of following the 
new trends and remaining updated in the market of bread 
and bakery products.  You can find the details of world 
bread and bakery products in the content of our maga-
zine. 

See you in the next issue…

Best regards…

Değerli okurlar,

BBM Dergisi’nin bu sayısında dünya ekmek ve unlu 
mamuller pazarını ele aldık. İnsanoğlunun bilinen en eski 
temel gıda maddelerinden olan ekmek, günümüzde de 
dünyanın neredeyse her noktasında temel gıda olarak 
tüketilmeye devam ediyor.

Her ne kadar ekmeğe olan talep belirli bir çizgide artma-
ya devam etse de yüzyıllardır her evin vazgeçilmez unsuru 
olarak yerini koruduğundan, pazarda dikkat çekici oranda 
büyüme sergilemesi beklenmiyor. Ancak asıl potansiyel 
yeni ekmek çeşitlerinde. Bilindiği üzere, son yıllarda tüm 
dünyada hızla yayılan sağlıklı yaşam ve doğal beslenme 
trendi ekmek ve unlu mamuller talebini de etkiliyor. Özel-
likle gelişmiş ülkelerde beslenme konusunda bilinçlenen 
nüfus geleneğe de bağlantılı olarak tam tahıllı ürünlere 
daha çok yöneliyor. Bu noktada, butik fırıncılığın yükselişte 
olduğunu söyleyebiliriz. İtalyan Fırıncılık Konfederasyonu 
Başkanı Enzo Mengoni de kendisi ile gerçekleştirdiğimiz 
röportajda butik fırınlarda üretilen ekmeğin kimlik sahibi 
olduğunu dile getiriyor ve trendleri takip ederek fırıncıların 
kendilerini güncel tutmaları gerektiğine işaret ediyor.

Endüstriyel ekmek ve unlu mamuller pazarında da 
yeni trendlerin etkisiyle ürün çeşitlemesine gidiliyor. Hızla 
büyüyen şehirlerde pratikliğin en çok odaklanılan nitelik 
olması, yeni sağlıklı beslenme trendleri ile birleşince, tale-
bin paketlenmiş, tam tahıllı ve zengin içerikli ürünlerde 
yoğunlaşması kaçınılmaz bir gerçeğe dönüşüyor. Özellikle 
büyük şehirlerde uygun fiyat, raf ömrü, hijyen, besleyicilik 
ve pratiklik gibi niteliklerle tüketiciye sunulması, endüstriyel 
ekmeğin ve unlu mamullerin her geçen gün daha çok ter-
cih edilmesini rahatlıkla açıklıyor.

Tüm bunlar, ekmek ve unlu mamuller sektöründe yeni 
eğilimleri takip etmenin ve devamlı güncel kalabilmenin 
önemine de ışık tutuyor. Dünya ekmek ve unlu mamuller 
pazarı ile ilgili detayları, dergimizin içeriğinde bulabilirsiniz. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…

Saygılarımla….

Derya GÜLSOY

New trends in the market of bread 
and bakery products… 

Ekmek ve unlu mamuller 
pazarında yeni eğilimler

EdItOr

EdİtÖr
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Having acquired the premium chocolate brand Godiva 
and the USA’s long-established confectionery company 
DeMets, Yıldız Holding has made its major stride in glo-
balization with the acquisition of United Biscuits. Yıldız 
holding has executed a purchase agreement with Uni-
ted Biscuits, the biscuit and snacks company which had 
been on sale for some time. 

HSBC and Ünlü&Co companies have intermediated 
during the process of the acquisition United Biscuits 
which was owned by Blackstone and PAI private equ-
ity funds. Deloitte has provided consultancy services to 
Yıldız holding during the process whereas Linklaters and 
Yüksel Karkın Küçük firms have provided legal coun-
selling services. Yıldız Holding is planning to implement 
the independent management model to United Biscuits 
which the holding had applied to Godiva and obtained 
successful results.

Incorporated in 1948 with the merger of McVittie Price 
and MacFarlane Lang’ and Carr’s which was established 
in Scotland in 1830, United Biscuits owns 14 factories 
7 of which are in England. The company has a total of 
7.171 employees of which 4.613 of them are in England 
and 2.558 are outside England. The sales of the com-
pany as of the end of 2013 have been 1 billion 146 million 
Pounds.

Son altı yılda dünyanın premium çikolata markalarından 
Godiva’yı ve ABD’nin köklü şekerleme şirketi DeMet’s’i 
bünyesine katan Yıldız Holding, globalleşme adına en bü-
yük adımını United Biscuits ile attı. Yıldız Holding, bir süre-
dir satışta olan İngiliz bisküvi ve atıştırmalık şirketi United 
Biscuits ile alım anlaşması imzaladı. 

Blackstone ve PAI özel sermaye fonlarının sahip olduğu 
United Biscuits’in satın alınması sürecinde Yıldız Holding’e 
HSBC ve Ünlü&Co şirketleri aracılık etti. Deloitte, süreçte 
Yıldız Holding’e mali danışmanlık hizmeti verirken, Link-
laters ve Yüksel Karkın Küçük şirketleri de hukuki danış-
manlık sağladı. Yıldız Holding, Godiva’da uyguladığı ve 
başarılı sonuçlar aldığı bağımsız yönetim modelini United 
Biscuits’te de uygulamayı planlıyor.

1830 yılında İskoçya’da kurulan Carr’s ile McVittie Price 
ve MacFarlane Lang’in 1948 yılında birleşmesinden do-
ğan United Biscuits’in, yedisi İngiltere’de olmak üzere 14 
fabrikası bulunuyor.  Şirketin İngiltere’de 4.613, İngiltere 
dışında ise 2.558 olmak üzere toplamda 7.171 çalışanı 
mevcut. Şirketin 2013 yılı sonu itibariyle satışları 1 milyar 
146 milyon Pound olarak gerçekleşti.

YENİ PAZARLARDA BÜYÜYECEK
Bu satın alım ile ana işi olan bisküvi ve atıştırmalık paza-

rındaki konumunu daha da güçlendirecek olan Yıldız Hol-

yıldız Holding, dünyanın 
en büyük üçüncü bisküvi 
şirketi oldu

yıldız Holding 
has become the world’s 
thırd bıggest biscuit 
company 
..........................................................................

yıldız Holding, has ascended to the position of 
the third biggest biscuit manufacturer in the 
World after acquiring the world’s sixth biggest 
biscuit manufacturer united Biscuits. united 
Biscuits has a total of 14 factories, 11 in Europe 
and 1 each in Nigeria, saudi arabia and India. 
the company has 7.171 employees. 

yıldız Holding, dünyanın altıncı büyük bisküvi 
üreticisi united Biscuits’i satın alarak dünyanın 
üç numaralı bisküvi şirketi konumuna yükseldi. 
united Biscuits’in avrupa’da 11, Nijerya, suudi 
arabistan ve Hindistan’da da birer olmak üzere 
toplam 14 fabrikası bulunuyor. Şirketin 7.171 ça-
lışanı var. 

Ali ÜLKER
Yıldız Holding

Chairman of the Board - Yönetim Kurulu Başkanı
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TO GROW IN NEW MARKETS
While about to strengthen its position in the in the 

main business field of biscuit and snacks market, Yıl-
dız Holding will continue to expand its existing business 
activities by means of additional manufacturing capaci-
ties, new markets, the distribution network of the two 
companies and with new products. The complementary 
product and market structure of both companies is of 
qualification to render both Ülker and United Biscuits 
successful in the international markets. Yıldız Holding 
will possess the opportunity to increase its market sha-
res in African countries and India along with European 
countries like France and the Netherlands apart from 
England where United Biscuits is in the leading position. 
Moreover, United Biscuits will have the chance to grow 
in the new markets where Yıldız Holding is carrying ac-
tive business such as Turkey, Middle East, North Ame-
rica, China and Japan. Besides, both companies will 
catch the upper hand in the competition by joining their 
experiences and knowledge in R&D and new product 
development. 

WORLD’S THIRD BIGGEST BISCUIT 
MANUFACTURER IN THE 70TH ANNIVERSARY
In 1944, four years before United Biscuits, Yıldız Hol-

ding which started off with Ülker Petibör, has risen to the 
position of the world’s third biggest biscuit manufacturer 
with this acquisition move in the company’s 70th anniver-
sary. Talking about the acquisition, Yıldız Holding Chair-
man of the Board of Executives Murat Ülker said that: 
“The underlying philosophy of this journey that we set off 
by producing 200kg of biscuits annually in the workshop 
in Nohutçu Han belongs to my father and my uncle which 
is that “Persistent working, honesty and quality producti-
on  underlies the success.” This philosophy has not only 
made us a brand in Turkey over the 70 years, but has 
made us become globalized.”

ding, ek üretim kapasiteleri, yeni pazarlar, iki şirketin dağı-
tım kanalları ve yeni ürünler ile mevcut işlerini büyütmeye 
devam edecek. Her iki şirketin birbirini tamamlayacak 
ürün ve pazar yapısı, hem United Biscuits’i hem de Ülker’i 
uluslararası piyasalarda daha başarılı kılacak nitelikte.

Yıldız Holding, United Biscuits’in lider konumda oldu-
ğu İngiltere’nin yanı sıra, Afrika ülkeleri ve Hindistan ile 
Fransa, Belçika ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerindeki pa-
zar payını artırma fırsatı elde edecek. United Biscuits ise 
Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Amerika, Çin ve Japonya gibi 
Yıldız Holding’in bulunduğu pazarlarda büyüme şansı elde 
edecek. Ayrıca her iki şirket, Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme 
tecrübe ve bilgi birikimlerini birleştirerek rekabet avantajını 
güçlendirecek.

 
70. YILINDA DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ 
BÜYÜK BİSKÜVİ ÜRETİCİSİ
1944 yılında, United Biscuits’ten dört yıl önce Ülker Pö-

tibör ile yola çıkan Yıldız Holding,  bu satın alım hamlesi ile 
70’inci yılında dünyanın en büyük üçüncü bisküvi üreticisi 
konumuna yükseldi. Satın alma hakkında konuşan Yıldız 

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Nohutçu 
Han’daki atölyede yılda sadece 200 kilo bisküvi üreterek 
başlanan bu yolculuğun temelinde babam ve amcamın 
şu felsefesi yatıyor: “Başarının temelinde önce bıkmadan 
usanmadan çalışmak, dürüstlük ve kaliteli üretim gelir.”  
Bu felsefe, 70 yılda bizi Türkiye’nin markası yapmakla kal-
madı, dünyaya açılmamızı da sağladı” şeklinde konuştu.

SADECE YILDIZ HOLDİNG’İN 
DEĞİL TÜRKİYE’NİN KAZANIMI
Yıldız Holding’in her zaman en iyi yaptığı işe odaklan-

dığını, büyüme politikalarında da bu stratejiden şaşma-
dıklarını kaydeden Ülker, şöyle devam etti: “Bizim ana 
işimiz gıda. Yaptığımız tüm yatırımlar bu alanda dünyada 
söz sahibi olma doğrultusunda gerçekleştirildi. Godiva ve 
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NOT ONLY TO THE BENEFIT OF 
YILDIZ HOLDING BUT TO TURKEY AS WELL
Stating that Yıldız Holding has focused on what they 

do best and that they have not deviated from this path 
during growth, Mr. Ülker added that: “Our main business 
is food. All the investments we have made are towards 
becoming a prominent figure in the world in this regard. 
Godiva and DeMets have been two investments that we 
have made in this context. United Biscuits was a good 
opportunity at this point. And we wanted to seize the 
opportunity. I see the acquisition of this multitude as an 
advantage not only to the benefit of Yıldız Holding but 
also to the benefit of our country. Likewise, I think that 
United Biscuit will also benefit from this change in the 
shareholders because Yıldız Holding is stronger in the 
markets in which United Biscuit is less strong and we 
also occupy the upper hand in some products’ industrial 
know-hows.” 

THE GROWTH OF UB IN THE NEW MARKETS 
HAS PLAYED A GREAT ROLE IN THE ACQUSITION

Three times bigger than its closest rival and with a 
market share of 26% in England’s biscuit market, the 
company has made a move in exportation and ventured 
into new markets in the recent years. Only acquiring 5% 
of its sales from markets outside England and Northern 
Europe five years ago, the company has achieved ac-
quiring 15% of its income from the new markets by the 
end of 2013. Saudi Arabia, India, Nigeria and Australia 
are amongst the biggest markets of the company which 
are outside England and Northern Europe. The greatest 
growth potentials in the foreign markets seem to belong 
to the regions of Africa, Middle East and China.

Saying that United Biscuits’ present product range 
supports Yıdlız Holding’s vision of global leadership in 
snacks sector, Yıldız Holding Financial Affairs Manager 
Dr. Cem Karakaş told that: “Our strategy of growth in the 
Chinese, Indian and African markets overlap with United 
Biscuits’ present operations in these countries. The com-
pany has achieved a average annual growth of approx. 
19,4% in the international markets apart from England 
and Northern Europe in 2011-2014. Annual average of 
approx. 16% is estimated until 2017. These estimations 
have been significant criterion in the acquisition.”

UNITED BISCUITS IN NUMBERS
Total Sales: 2013 (1.146 million Pounds)
Manufacturing in: England, France, Holland, Belgium, 
Saudi Arabia, Nigeria, India
Number of factories: 14
Number of employees: 7.171
Major brands: McVitie’s Digestives, McVitie’s Jaffa Ca-
kes, McVitie’s Hobnobs, Jacobs Crackers, Carr’s, Mini 
Cheddars, Go Ahead

DeMet’s aynı strateji çerçevesinde yaptığımız iki önemli 
yatırım oldu. United Biscuits de bu noktada iyi bir fırsattı. 
Biz de bu fırsatı değerlendirmek istedik. Bu büyüklükte bir 
satın alımı sadece Yıldız Holding için değil, ülkemiz için de 
önemli bir kazanç olarak görüyorum. Aynı şekilde United 
Biscuits’in de bu hissedar değişiminden çok faydalana-
cağını düşünüyorum. Zira şirketin daha az kuvvetli olduğu 
pazarlarda Yıldız Holding daha kuvvetli olduğu gibi, bazı 
ürünlerde sınai know-how üstünlüğümüz de var.”

UB’NİN YENİ PAZARLARDAKİ
YÜKSELİŞİ ALIMDA ETKİLİ OLDU
İngiltere bisküvi pazarında yüzde 26’nın üzerinde pay 

ile en yakın rakibinin 3 katı olan şirket, son yıllarda ciddi 
bir ihracat ve yeni pazarlara açılma hamlesi gerçekleştirdi. 
Beş yıl önce satışlarının sadece yüzde 5’ini İngiltere ve 
Kuzey Avrupa’nın dışındaki pazarlardan elde eden şirket, 
2013 yılı sonunda gelirlerinin yüzde 15’ini yeni pazarlar-
dan elde etmeyi başardı. Şirketin, İngiltere ve Kuzey Avru-
pa dışındaki en büyük pazarları arasında Suudi Arabistan, 
Hindistan,  Nijerya ve Avustralya bulunuyor. Yurtdışındaki 
pazarlarda en yüksek büyüme potansiyeli olan bölgeler 
ise Afrika, Orta Doğu ve Çin olarak göze çarpıyor. United 
Biscuits’in mevcut ürün portföyünün, Yıldız’ın atıştırmalık 
alanındaki global liderlik vizyonunu desteklediğine işaret 
eden Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Dr. Cem Karakaş, 
“Çin, Hindistan ve Afrika pazarlarında büyüme stratejileri-
miz ile United Biscuits’in halihazırda bu ülkelerdeki ope-
rasyonları birbirini tamamlayacak nitelikte. Şirket, İngiltere 
ve Kuzey Avrupa dışında kalan uluslararası pazarlarında 
2011-2014 arasında yıllık yaklaşık ortalama %19,4 büyü-
me gösterdi. 2017 yılına kadar ise yıllık yaklaşık ortalama 
%16 büyüme öngörüyor. Bu öngörüler, satın alımda bizim 
için önemli kriterler oldu.” dedi.

RAKAMLARLA UNITED BISCUITS
Toplam satışlar: 2013 (1.146 milyon Pound)
Üretim yaptığı ülkeler: İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, 
Suudi Arabistan, Nijerya, Hindistan
Fabrika sayısı: 14
Çalışan sayısı: 7.171
Başlıca markaları: McVitie’s Digestives, McVitie’s Jaffa 
Cakes, McVitie’s Hobnobs, Jacobs Crackers, Carr’s, Mini 
Cheddars, Go Ahead



NEWS • HABER

October-December • Ekim-Aralık 2014 17BBM DERGİSİ



NEWS • HABER

18 October-December • Ekim-Aralık 2014 BBM MAGAZINE

Pavan Group hosted a five days full time course on dry 
pasta production for pasta industry professionals from 
around the world on Sept. 15-19.  

By training ever more qualified experts, keeping profes-
sionals in the sector updated (installation managers, pro-
duction managers, research and development directors, 
quality control supervisors and production technicians), as 
well as training new entry professional figures is a chal-
lenge that Pavan Group determines to face and win over.

The didactic offer was structured in such a way as to 
provide a sound theoretical base, with the introduction of 
elements of chemistry, physics and rheology. The training 
course then proceeded to exploring the more practical as-
pects of system operation, with organoleptic and sensory 
evaluation tests, the production of pasta by pilot systems 
operating in the R&D area, and through visits to industrial 
installations where applied technologies with fully operati-
onal production activities can be observed. 

Lessons were held in the Conference Centre at Pavan 
Group headquarters by experts coming from Universities, 
institutions linked to the academic world and by process 
engineers of Pavan Group.

A strong point of Food Tech Master Sessions is the ca-
pability to involve students, creating a cohesive study and 
work group during the training course, which can then be 
translated into a network of relationships that goes be-
yond the training experience, and which is useful for the 
future pathway of all participants. 

Pavan Group, 15-19 Eylül’de dünyanın her yerinden 
gelen makarna endüstrisi profesyonelleri için kuru makar-
na üretimi üzerine 5 tam günlük kursa ev sahipliği yaptı. 

Yeni profesyonellerin eğitilmesi de dâhil olmak üzere, 
sektördeki profesyonelleri (montaj müdürleri, üretim mü-
dürleri, ar-ge yöneticileri, kalite kontrol denetçileri ve üre-
tim teknisyenlerini) güncel tutarak her geçen gün daha 
fazla uzmanı eğitmek, Pavan Group’un yüzleşmeye ve 
başarılı olmaya kararlı olduğu bir meydan okuma.

Eğitim esnasındaki didaktik sunumlar; kimya, fizik ve 
reoloji gibi yeni unsurlar dâhil edilerek sağlam bir teorik 
temel oluşturulacak şekilde yapılandırıldı. Kurs daha son-
ra, organoleptik ve duyusal değerlendirme testleri, Ar-Ge 
alanında faaliyette olan pilot sistemlerle makarna üretimi 
ve tam randımanlı üretim faaliyetlerinin gözlemlenebildiği 
teknolojilerin kullanımda olduğu endüstriyel tesislerin zi-
yareti ile sistem yönetimimin daha pratik unsurlarını araş-
tırarak devam etmiştir.

Pavan Group’un merkez ofisindeki Konferans 
Salonu’nda düzenlenen kurstaki eğitimler, üniversiteler-
den ve akademik dünya ile bağlantılı enstitülerden gelen 
uzmanlar ve Pavan Group proses mühendisleri tarafından 
verildi. Pavan Group’a göre; Food Tech Master oturum-
larının güçlü olduğu noktalardan biri, eğitim süresince 
bütünleştirici çalışma grupları oluşturulması ve böylece 
öğrencileri içine çekme kabiliyetinin arttırılmasıdır. Ayrıca 
kurslar, eğitim sonrasında da devam edecek ilişkiler ağı 
geliştirebilmeye olanak sağlıyor.

Pavan group: “Esas amacımız Bilgi paylaşımı”

Pavan group: “sharing knowledge is our main purpose”
............................................................................................................................................................

pasta industry professionals from around the world gathered in a five days course on dry pasta pro-
duction, organized by pavan Group. 
dünyanın farklı noktalarındaki makarnacılar, pavan Group’un kuru makarna üretimine yönelik düzen-
lediği 5 günlük kursta buluştu.
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Barilla, the number one macaroni brand in the world, 
has organized a “Masterchef” event for Commercial At-
taches who are commissioned in Ankara in cooperation 
with the Ankara Consulate of Italy which is the EU Term 
President. Commercial Attaches of the EU countries and 
their wives who attended the event found the opportu-
nity to taste the most special tastes of Italian Kitchen and 
gastronomic tradition offered by Barilla and experienced 
preparing the most elegant examples of Italian Kitchen to-
gether with the Barilla chefs. 

Barilla Turkey General Manager Güneş Karababa emp-
hasized that this event would be very important by means 
of promoting the Italian gastronomic culture to the people 
from different geographies and told that: “It is not correct 
to say Barilla is just an Italian macaroni brand.  Barilla is 
an Italian food company focused on high quality, balanced 
nutrition and sustainable development which is active with 
an immense product 
variety in bakery as well 
as macaroni.  Italian 
gastronomy tradition 
and Mediterranean type 
nutrition is the biggest 
source of inspiration 
for us and Barilla is one 
of the most important 
representatives of this 
tradition in the world. 
In this organization to 
which Commercial At-
taches of the EU count-
ries and their wives attended, we have cooked and tasted 
the classics of Italian Kitchen together. This is a great so-
urce of pride for Barilla to organize such event in which 
Italian traditions are reflected in every moment. 

Dünyanın bir numaralı makarna markası Barilla, AB 
Dönem Başkanı İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin işbirli-
ğiyle, Ankara’da görevli Ticari ataşelere yönelik bir “Mas-
terchef” etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan AB ülkelerinin 
Ticari ataşeleri ve eşleri, hem Barilla’nın sunduğu İtalyan 
Mutfağı’nın ve gastronomi geleneğinin en özel lezzetleri-
ni tatma olanağı buldular hem de Barilla şefleri eşliğinde 
İtalyan mutfağının seçkin örneklerini hazırlama deneyimi 
yaşadılar.

Bu etkinliğin İtalyan gastronomi kültürünü farklı coğraf-
yalardan insanlara tanıtmak açısından büyük önem taşıdı-
ğının altını çizen Barilla Türkiye Genel Müdürü Güneş Kara-
baba, şunları söyledi: “Barilla’yı sadece bir İtalyan makarna 
markası olarak değerlendirmek doğru değil. 

Barilla, makarnanın yanı sıra soslardan unlu mamul-
lere dek çok geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gös-

teren, yüksek kaliteye, 
dengeli beslenmeye ve 
sürdürülebilir gelişime 
odaklanmış bir İtalyan 
gıda şirketidir. İtalyan 
gastronomi geleneği 
ve Akdeniz tipi bes-
lenme, bizim en büyük 
esin kaynağımızdır ve 
Barilla tüm dünyada 
bu geleneğin en önemli 
temsilcilerinden birisi-
dir. Avrupa ülkelerinin 
ticari ataşeleri ve eş-

lerinin katıldıkları bu organizasyonda İtalyan mutfağının 
klasiklerini hep birlikte pişirdik ve denedik. Her anıyla 
İtalyan geleneklerinin yansıtıldığı bu etkinlikte bulunmak 
Barilla için büyük bir gurur”.

Barilla, diplomasiyi İtalyan 
mutfağıyla tanıştırdı

Barilla introduced Italian 
kitchen to diplomacy
.................................................................

Barilla which the leading macaroni brand in the 
world, introduced the Commercial attaches who 
are commissioned in ankara with Italian kitchen 
within the scope of “masterchef” event which is 
held with the ankara Consulate of Italy.

dünyanın önde gelen makarna markası Barilla, 
İtalya’nın ankara Büyükelçiliği’yle birlikte dü-
zenlediği “masterchef” etkinliği kapsamında 
ankara’da görevli ticari ataşeleri İtalyan mutfa-
ğıyla tanıştırdı.
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100 yıldan fazladır bisküvi üreten Britannia Industries, 
Hindistan’da e-ticaretin hızlı gelişimi konusunda nabız yok-
luyor. The Wadia Group iştiraki 1 milyar dolarlık bisküvi devi 
Britannia Industries, premium bir ürün olan damla çikolatalı 
bisküvisi “Good Day Chunkies”yi piyasaya sürmek için Jeff 
Bezos liderliğindeki Amazon ile özel bir anlaşma yaptı. 

Britannia Industries İdari Müdürü Varun Berry, The Times 
of India’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Açıkçası, diji-
tal dünya yeni gelişen bir dağıtım kanalıdır. 

Amazon’la anlaşmak bu kanalın verebilecekleri konu-
sunda bize birçok görüş kazandıracaktır.”  Şirketin en 
pahalı ürünü olan (Altı bisküvinin değeri 50 Rupi) Good 
Day Chunkies, gelecek ayın ilk birkaç haftasında yalnızca 
amazon.in’de bulunabilecek. Ürün fiyatına, teslimat ücreti 
dahil olmayacak ve Amazon’un Gurme & Spesiyalite gıda 
mağazasının bir parçası olacak.  Perakende danışmanlık 
firması Technopak’ın İdari Müdürü Arvind Singhal, bu tip 
girişimlerin daha çok pazarlama taktiği olduğuna inanıyor 
ve şunları belirtiyor: “Hindistan’da online market alışverişi 
hala emekleme çağında. Hiç kimse yalnızca tek bir ürün 
için online alışveriş yaparken, geri kalan ürünler için dışarı-
dan alışveriş yapmıyor.”

Britannia Industries, the over 100-year-old biscuit ma-
nufacturer, is testing the waters of the fast-unfolding Indian 
e-commerce story. The Wadia Group-controlled, $1-billi-
on biscuit major is taking a leap of faith with an exclusive 
tie-up with the Jeff Bezos-led Amazon for the launch of 
its latest product Good Day Chunkies, a super-premium 
chocolate chip cookie. “Clearly, digital is the emerging 
distribution channel. 

The tie-up with Amazon will give us a lot of insights as 
to what this channel can offer us,” said Varun Berry, MD, 
Britannia Industries, told TOI.

Good Day Chunkies, the company’s most expensive 
product at Rs 50 for six cookies, will be sold for the first 
few weeks (beginning next week) exclusively on Amazon.
in. The product won’t carry a delivery charge and will be 
part of Amazon’s gourmet & specialty foods store. 

Arvind Singhal, CMD of retail consultancy firm Techno-
pak, believes that such initiatives are more of a marketing 
tactic and adds: “Online grocery shopping in India is still in 
its infancy. No person shops only for one product online 
and buys the rest offline.”

Britannia Industries, 
bisküviyi e-ticarete taşıyor

Britannia to e-launch 
its premium cookie
...........................................................................

dupont uzun süreli gevreklik için 
çözüm geliştirdi

dupont makes bake-off 
crispness a distinguishing 
quality
...........................................................................

DuPont Nutrition & Health has cracked the code for a 
long lasting crispness in bake-off bread with a flexible col-
lection of ingredients. Evaluation by the DuPont sensory 
panel ensures the crispy crusts correspond to the prefe-
rences of international consumers. 

Preferred for its fresh-from-the-oven taste and conveni-
ence, bake-off bread extends its popularity. But its crisp 
shelf life is notoriously short because of that the crust 

DuPont Nutrition & Health, esnek içerik karışımları ile 
fırınlanmış ekmekte, daha uzun süren gevrekliğin kodla-
rını kırdı. DuPont duyu panelinin değerlendirmesi, gevrek 
ekmek yüzeyinin uluslararası tüketicilerin tercihlerine hitap 
ettiği yönünde. Fırından taze çıkmış tadı ve kolaylığı nede-
niyle tercih edilen fırınlanmış ekmeğe olan rağbet, giderek 
artıyor. 

Ama ekmek yüzeyinin pişirdikten sonra hızla yumuşa-
ması ve kayışımsı bir hal alması nedeniyle gevrekliğin raf 


