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Dear Readers, 

In this issue of BBM Magazine, we preferred to dwell on raw 
materials and additives used in pasta production. Food additives 
fortifying the food in terms of durability, color and density dur-
ing the production process have been diversified through recent 
R&D studies and experiments. Also, food additives enable the 
products to be produced advantageously both for producers 
and for consumers.  In this respect, various vitamin and minerals 
can be added to the food thanks to the food fortificants and this 
also enables vitamin and mineral deficiencies seen in some com-
munities to be prevented. 

As it is widely known; durum wheat, primary raw material of 
pasta, is cultivated in certain areas of the world and durum short-
age can be confronted in some periods due to inadequate yield. In 
such cases, researchers who focus on food additives seek to find 
alternatives to durum wheat. This caused the worthy research-
ers of Mühlenchemie, which is one of the world’s best-known 
enterprises in the field of flour treatment, to study on fortificants 
that can be used in pasta and noodle production. Similarly, Food 
Fortification Initiative (FFI) continues to focus on food fortifications 
intensively, especially for nutritional value. The article of Sarah 
Zimmerman from FFI, which is about the use of  fortified wheat 
flour in instant noodle production, points that noodle, consumed 
increasingly nowadays, can become more nutritious thanks to for-
tified wheat flour. In the Cover Story of our magazine, you can find 
further information about fortification of pasta and the effects of 
some additives on pasta.

In this issue, we discussed global pasta market and also bread, 
biscuit and pasta consumption in Western Europe as well as raw 
materials and additives used in the production of pasta. As it is 
known, pasta is consumed with great interest around the world 
as it is economic and can be adapted to nearly all the cuisines of 
the world with its various presentations. The demand for pasta 
-global production of it is around 13 million tons-  is gradually in-
creasing every year. In addition, noodle becomes more and more 
popular among working class as it is practical. Special biscuits 
are also more preferred in Western Europe which is known for its 
product range and quality.  Further information on global pasta 
market and Western Europe consumer trends can be found on 

the following pages of our magazine. 

See you in the next issue…

Best regards…

Değerli okurlar,

BBM Dergisi’nin bu sayısında makarna üretiminde kullanılan 
hammadde ve katkı maddeleri üzerinde durmayı tercih ettik.  Üre-
tim sürecinde dayanıklılık, renk ve yoğunluk gibi özellikler açısından 
gıdayı zenginleştiren katkı maddeleri, günümüzde yapılan Ar-Ge 
çalışmaları ve deneysel yöntemlerle çeşitlenmiş, ürünlerin hem üretici 
hem de tüketici için avantajlı şekilde üretilebilmesine olanak tanımıştır.  
Bu açıdan gıda katkı maddeleri kullanımı sayesinde gıdaya bazı vi-
tamin ve mineraller eklenebilmekte ve bu da özellikle kimi toplum-
larda görülen elzem vitamin ve minerallerin eksikliğinin giderilmeye 
çalışılmasına yardımcı olmaktadır. 

Bilindiği gibi makarnanın hammaddesi olan durum buğdayı 
dünyanın belirli bölgelerinde yetiştirilmekte ve bazı dönemlerde 
de yeterli verim elde edilmediğinden durum buğdayı sıkıntısı 
yaşanabilmektedir. Bu gibi durumlar, gıda katkı maddeleri üzeri-
ne çalışan araştırmacıları durum buğdayına alternatif aramaya 
yöneltmiştir. Yine bu durum, un işlemlerinde dünyanın önde gelen 
girişimlerinden biri olan Mühlenchemie’nin değerli araştırmacılarını, 
makarna ve noodle üretiminde kullanılabilecek, kalite artırıcı enzim-
ler üzerinde çalışmaya yöneltmiştir. Aynı şekilde Un Zenginleştirme 
Girişimi (FFI) de özellikle besinsel değer açısından ürünlerin 
zenginleştirilmesi üzerinde ciddi çalışmalar sürdürmeye devam et-
mektedir. FFI’dan Sarah Zimmerman’ın hazır noodle üretiminde 
zenginleştirilmiş buğday unu kullanımına dair makalesi de günümüz-
de kullanımı giderek artan eriştenin (noodle), zenginleştirilmiş buğday 
unuyla beslenme açısından daha değerli hale gelebileceğine işaret 
etmektedir. Makarnanın zenginleştirilmesi ve bazı katkı maddelerinin 
makarna üzerindeki etkilerine dair detaylı bilgiyi dergimizin Kapak 
Dosyası bölümünde bulabilirsiniz. 

Bu sayımızda makarnada kullanılan hammadde ve katkı maddel-
erinin yanı sıra dünya makarna pazarını ve Batı Avrupa’da ekmek, 
bisküvi ve makarna tüketimini de ele aldık. Bilindiği gibi makarna hem 
düşük fiyatı hem de hemen hemen her mutfağa uyum sağlayabilen 
çeşitli sunumlarıyla dünya genelinde ilgiyle tüketilen bir ürün. Dünya 
çapında 13 milyon ton dolaylarında üretimi gerçekleştirilen makar-
naya olan talep de her geçen yıl artıyor.  Bunun yanı sıra noodle da 
pratik kullanımı neticesinde çalışan kesimin ilgiyle tükettiği ürünler 
arasında hızla yerini alıyor. Bisküvi tüketiminde ise ürün çeşitliliği ve 
kalitesi ile tanınan Batı Avrupa’da tercihler spesiyal ürünlerden yana. 
Dünya makarna pazarı ve Batı Avrupa tüketim araştırması konusun-

da daha detaylı bilgi dergimizin ilerleyen sayfalarında sizleri bekliyor.

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…

Saygılarımla….

New approaches 
to food fortification 

Gıdanın zenginleştirilmesinde  
yeni yaklaşımlar 

EdItOr

EdİtÖr
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Barilla Group, maker of the world’s top-selling brand 
of pasta, announced expansion plans at its manufactu-
ring facility in Ames, Iowa in USA. Barilla will be investing 
approximately $26.5 million to install two, new producti-
on lines dedicated to its gluten-free pasta. Construction 
of the new production lines is planned to begin in late 
March 2015. According to this plan production will start 
by October 2015. 

When fully operational, the project will create 23 new 
jobs.  In addition to the new production lines, the Ames 
facility will also be adding raw material storage and re-
lated packaging and palletizing equipment to produce 
gluten-free pasta.

“This expansion signals Barilla’s commitment to pro-
viding delicious, versatile, and quality options for those 
living a gluten-free lifestyle,” said Jean-Pierre Comte, 
Barilla Group President, Region Americas. “The invest-
ment will improve product availability not just here in the 
U.S., but around the world.”

The gluten-free pasta produced at the Ames facility will 
be shipped to Canada, Brazil, Mexico and Australia, as 
well as locations across the U.S. Made with non-GMO 
corn and rice, Barilla’s gluten-free pasta is available in 
four varieties – Spaghetti, Penne, Rotini and Elbows. 

Dünyanın en çok satan makarna markasının üretici-
si olan Barilla Group, ABD’nin Iowa eyaletinde bulunan 
Ames’teki üretim tesislerini büyütüleceğini açıkladı. Glü-
tensiz makarna üretimi için kurulacak yeni üretim hatla-
rına, yaklaşık olarak 26.5 milyon dolar yatırım gerçekleş-
tirilecek. Yeni hatların kurulumuna Mart 2015 sonlarında 
başlanması planlanıyor. Bu planlamaya göre üretim ise 
Ekim 2015’te başlayacak.

Tesisteki yeni hatlar tam olarak üretime geçtiğinde, te-
sis 23 kişilik yeni istihdam yaratacak. Ames’teki tesise, 
bu yeni üretim hatlarına ilave olarak glütensiz makarna 
üretimi için hammadde depolama ve ilgili ambalajlama ve 
paletleme ekipmanları da eklenecek.

Barilla Grup Amerika Bölgesi Başkanı Jean-Pierre Com-
te, “Bu genişleme glütensiz bir yaşam için Barilla’nın lez-
zetli, esnek ve kaliteli seçenekler sağlama konusundaki 
bağlılığına işaret etmekte” diyor ve “Bu yatırım yalnızca 
burada Amerika Birleşik Devletler’de değil dünya çapında 
ürün bulunurluğunu arttıracak”.

Ames tesislerinde üretilen glütensiz makarna Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki bölgelerin yanı sıra Kanada, Brezil-
ya, Meksika ve Avustralya’ya gönderilecek. GDO içerme-
yen mısır ve pirinç ile üretilen Barilla’nın glütensiz makarnası 
spagetti, penne, rotini ve dirsek olarak 4 farklı türde olacak.

Barilla Group announced expansion plans at its 
manufacturing facility in ames, Iowa. the com-
pany will install new production lines for gluten-
free pasta. 

ministry of agriculture in canada announced an investment of 3.4 million dollars to purchase and 
install pasta packaging and production equipment for the manufacture of pasta. 

Barilla Group, ames, Iowa’daki tesisinde 26.5 
milyon dolarlık büyüme planladığını duyurdu. 
Şirket, tesise yeni glütensiz ürün hatları kuracak.

kanada tarım Bakanlığı, makarna üretiminde kullanılacak paketleme ve üretim ekipmanı alımı için 
3,4 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Barilla Iowa tesisinde 
26.5 milyon dolarlık büyüme

kanada makarna endüstrisine yatırım yapıyor

$26.5 million expansion 
at Barilla’s Iowa facility

canada invests in pasta industry
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Agriculture Minister of Canada, Gerry Ritz announced 
an investment of 3.4 million dollars for Italpasta Limited.  
The investment is intended to assist in purchase and ins-
tallation of pasta packaging and production equipment 
required for the manufacture of pasta. 

The investment will enable the company to become a le-
ader in the production of pasta and provide more retailers 
with made-in-Canada pasta products. It is also expected 
to create jobs and increase the demand for local semolina. 

Agriculture Minister Gerry Ritz states as follows: “Our Go-
vernment is proud to support the implementation of innova-
tive processes that help agri-businesses gain market share. 
The expansion of Italpasta Limited will increase demand for 
inputs sourced from Canadian farmers, improving our pro-
ducers’ bottom lines and growing our overall economy.” 

Created in 1989, Italpasta is a Canada, Ontario-based 
dry pasta manufacturer. The company produces short 
macaroni and pasta products like spaghetti, linguine and 
fettuccine.

Kanada Tarım Bakanı Gerry Ritz, Italpasta Limited fir-
ması için 3,4 milyon dolarlık yatırım yapılacağını duyurdu. 
Yatırım, makarna üretiminde gerekli olan paketleme ve 
üretim ekipmanının alımı ve kurulumu için yapılacak. 

Yatırım projesi, firmanın makarna ve peynir ürünleri üre-
timinde lider konuma gelmesine yardımcı olacak ve Ka-
nada yapımı makarna ürünleri için perakendeci sayısını 
artıracak. Yatırımın aynı zamanda istihdam yaratması ve 
yerel irmiğe yönelik talebi de artırması bekleniyor.  

Tarım Bakanı Ritz konuyla ilgili olarak şu açıklamada bu-
lundu: “Hükümetimiz tarım ve tarım ticaretinin pazardan 
pay alabilmesi için yeni proseslerin uygulanmasını destek-
lemekten gurur duyuyor. Italpasta Limited’ın büyümesi, 
Kanadalı çiftçilerden gelecek ürünlere olan talebi de ar-
tıracak; üreticilerimizin standardını yükseltecek ve ekono-
mimizi güçlendirecek.” 

Kuru makarna üreticisi Italpasta 1989’da Kanada’ya 
bağlı Ontario eyaletinde kuruldu. Firma, spagetti, ince eriş-
te, fetuçini ve kısa makarna gibi ürünlerin üretimini yapıyor. 

....................................................................

According to the information of GMA News, the food 
manufacturing arm of Philippines-based San Miguel Corp. 
officially entered biscuits and cookies business by closing 
the acquisition deal over La Pacita brand. 

San Miguel Pure Foods Company has completed the 
acquisition of La Pacita biscuit and the flour based snack 
manufacturer of Felicisimo Martinez Company on the first 
day of February. The acquisition includes the trademarks, 
formulations, recipes and other intangible properties of La 
Pacita. The cost of the deal was not disclosed.

 It is stated that the company is exploring new opportu-
nities in the market, taking advantage of the consumption 
growth in the country and this acquisition is expected to 
support the San Miguel Pure Food’s flour business. 

GMA News’in yayınladığı habere göre; Filipinler mer-
kezli San Miguel şirketinin gıda üretim kolu olan San Mi-
guel Pure Foods, bisküvi firması La Pacita’nın alım işle-
mini tamamlayarak bisküvi ve kurabiye işine resmi olarak 
giriş yaptı.  

San Miguel Pure Foods, Felicisimo Martinez şirketinin 
bisküvi ve atıştırmalık unlu mamuller üreticisi La Pacita’nın 
alım işlemini Şubat ayının ilk günü tamamladı. Alım işlemi 
La Pacita Biscuit markasını, formülleri ve tarifleri ve diğer 
maddi olmayan sermayeleri  de kapsıyor. İşlemin maliyeti 
ise açıklanmadı. Pazarda yeni fırsatları değerlendirmeye 
çalışan şirketin ülkedeki tüketim artışından faydalandığı 
belirtilirken, bu satın alım işleminin de firmanın un işine 
katkıda bulunması  bekleniyor. 

Philippines-based san miguel Pure foods com-
pany purchased the biscuit and cookie maker la 
Pacita and officially entered biscuits business.

filipinler merkezli san miguel Pure foods, biskü-
vi ve kurabiye üreticisi la Pacita’yı satın aldı ve 
bisküvi ticaretine resmi olarak giriş yaptı. 

san miguel Pure foods, la 
Pacita’yı satın aldı

san miguel Pure foods 
buys la Pacita
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Perten’s IM 9500 instrument is widely used for analysis 
of grain and wheat flour, and its capabilities now include 
semolina analysis as a result of the improvements. Using 
the semolina cuvette, millers can now analyze moisture, 
protein, ash, wet gluten as well as color expressed as L 
and B in about 30 seconds. The new semolina acces-
sory enables rapid analysis of ash and protein in Perten 
9500 NIR Analyzer.

It is very easy to analyze samples thanks to the unique 
design of the sample filling station, which also minimizes 
differences between operators. The combination of NIR 
and visible wavelengths ensures optimal accuracy for all 
parameters including color. 

Kellogg announced it has acquired a majority stake in 
Bisco Misr, the number one packaged biscuits company 
in Egypt. This transaction advances Kellogg’s global 
snacks business in growing emerging markets. Kellogg 
has agreed to pay 11.81 dollars per share for 85.93% of 
total Bisco Misr shares. 

Tahıl ve buğday unu analizi için tüm dünyada kullanılan 
Perten’in IM 9500 cihazı, yapılan geliştirme sonucunda ar-
tık irmik analizi için de kullanılabiliyor. Değirmenciler irmik 
küvetini kullanarak 30 saniye içinde L ve B olarak açıklanan 
renk analizi de dâhil olmak üzere, nem, protein, kül ve yaş 
glüten analizi yapabiliyorlar. 9500 NIR analizöründeki yeni 
irmik aksesuarı, daha hızlı kül ve protein analizi yapıyor.

Örnek dolum istasyonunun eşsiz tasarımı sayesinde ör-
neklerin analizini yapmak çok kolay. Dolum istasyonu aynı 
zamanda operatörler arasındaki farklılıkları da en aza indi-
riyor. NIR ve görünür dalga boylarının kombinasyonu, renk 
de dâhil tüm parametrelerde en yüksek kesinliği garanti 
ediyor.

Kellogg, Mısırın bir numaralı paketlenmiş bisküvi üreti-
cisi Bisco misr’ın çoğunluk hissesini aldığını duyurdu. Bu 
işlem gelişen pazarlarda Kellogg’un küresel atıştırmalık 
ticaretine katkı sağlayacak. Kellogg Bisco Misr’ın toplam 
yüzde 85.93’lük hissesi için, hisse başına 11.81 dolar 
ödemeyi kabul etti. 

It is possible to analyze grains and wheat fl our 
and also semolina with Im 9500 Instrument that 
was improved by Perten.

Perten’in geliştirdiği Im 9500 cihazı ile artık yal-
nızca tahıl ve buğday unu değil, irmik analizi yap-
mak da mümkün.

Perten NIr cihazı ile 
irmik analizi

analysis of semolina in 
Perten NIr ınstrument

.................................................................

kellogg company announced it has acquired a 
majority stake in Bisco misr.

kellogg, mısırlı bisküvi üreticisi Bisco misr’ın ço-
ğunluk hissesini aldığını duyurdu.

kellog,  Bisco misr’ın
çoğunluk hissesini aldı

kellogg acquired majority 
stake of Bisco misr
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“Bisco Misr is an excellent strategic fit for Kellogg, and 
Egypt is a growing market with a strong economy,” said 
John Bryant, Chairman and CEO, Kellogg Company and 
added:  “A number of Kellogg’s cereals and snacks are 
already offered in the market and the combination of the 
powerful Bisco Misr brands with Kellogg’s iconic brands 
provides a tremendous opportunity for growth. This is an 
exciting new chapter for two companies. We’re delighted 
to welcome Bisco Misr to the Kellogg family.” 

Headquartered in Cairo, Bisco Misr is a publicly-held 
company listed on the Egyptian Exchange. One of the 
most recognized baked goods companies in Egypt, Bis-
co Misr offers such highly popular brands as Bisco Luxe, 
Chico Chico and Bisco Wafers. With approximately 3,300 
employees and three manufacturing facilities, Bisco Misr 
has a strong history in the Egyptian market. Bisco Misr’s 
manufacturing capabilities, skilled labor and go-to-market 
infrastructure, coupled with Kellogg’s technology, iconic 
brands and marketing expertise will enable both to emer-
ge stronger in Egypt and other North African countries. 

Kellogg Genel Başkanı ve CEO’su John Bryant ko-
nuyla ilgili olarak şunları dile getirdi: “Bisco Misr Kellogg 
için harika bir stratejik ortak. Ayrıca Mısır da güçlü eko-
nomisi ile büyüyen bir pazar. Kellogg’un birçok kahval-
tılık gevreği ve atıştırmalıkları şimdiden pazarda yerini 
aldı ve güçlü Bisco Misr markalarının, Kellogg’un ikonik 
markaları ile birleşimi, büyüme için muazzam bir fırsat. 
Bu, her iki şirket için de heyecan verici, yeni bir sayfa. 
Bisco Misr’ın Kellogg ailesine katılmasından mutluluk 
duyuyoruz.”

Kahire merkezli Bisco Misr, Mısır borsasında kote olmuş 
halka açık bir şirket. Mısır’ın en tanınmış unlu mamuller 
firması olan Bisco Misr, Bisco Luxe, Chico Chico ve Bisco 
Wafers gibi oldukça popüler markaları da içeriyor. Yaklaşık 
3 bin 300 çalışanı ve 3 üretim tesisi ile Bisco Misr’ın Mısır 
pazarında güçlü bir geçmişi var. 

Bisco Misr’ın üretim kapasitesi, nitelikli işgücü ve pazar 
stratejisi, Kellogg’un teknolojisi, önemli markaları ve pazar 
tecrübesi ile birleşerek her iki firmanın da Mısır’da ve diğer 
Kuzey Afrika ülkelerinde güçlenmesini sağlayacak.

.....................................................................

LAG, the market leader in frozen focaccia and bread 
in Italy, will be acquired by Vandemoortele, a leading 
player in European frozen bakery products.

According to the press release of Vandemoortele; 
with this acquisition, Vandemoortele strengthens its ba-
kery products business in Italy and extends its product 
range with typical Italian products such as focaccia and 
ciabatta.

Paolo Soldateschi of LAG comments: “Vandemoorte-
le is a strategic partner to strengthen our growth plans 
for Italy and we are also excited by the prospect to ex-
port our authentic focaccia from Genoa across Europe 
and the world.”

“We are impressed by the passion for the product and 
by the strong performance of LAG in the Italian market. 
We see clear opportunities for further growth.” adds Ju-
les Noten, CEO of Vandemoortele. 

İtalyan pidesi ve ekmeğinde pazar lideri olan LAG (Ag-
ritech Laterna), Avrupa’nın dondurulmuş unlu mamuller 
lideri Vandemoortele tarafından satın alınacak. 

Vandemoortele’nin yayınladığı basın açıklamasına göre; 
bu satın alma işlemiyle Belçika merkezli Vandemoortele, 
İtalya’daki unlu mamuller işletmesini güçlendirecek ve 
ürün yelpazesine tipik İtalyan ürünleri olan focaccia pidesi 
ve ciabatta ekmeğini de ekleyecek. 

LAG CEO’su Paolo Soldateschi konuyla ilgili olarak şunla-
rı dile getirdi: “Vandemoortele, İtalya için yaptığımız büyüme 
planlarını güçlendirmek açısından stratejik bir ortak. Aynı za-
manda, otantik focaccia pidemizi Cenova’dan tüm Avrupa’ya 
hatta dünyaya ihraç etme olasılığı da bizi heyecanlandırıyor.”

Vandemoortele CEO’su Jules Noten ise şunları ifade 
etti: “LAG’ın İtalyan pazarındaki güçlü performansı ve ürü-
nüne duyduğu tutkudan çok etkilendik. Daha da büyüme-
mizi sağlayacak net fırsatları görebiliyoruz.”

Belgium based vandemoortele acquires laG, 
a player in the frozen bakery products in Italy. 

Belçika merkezli vandemoortele, İtalya’nın don-
durulmuş unlu mamuller firması laG’ı satın alı-
yor.

vandemoortele İtalyan laG’ı 
satın alıyor

vandemoortele acquires 
Italian laG 
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The world’s leading snacks company Mondelez Inter-
national had cornerstone ceremony of the construction 
for 90 million dollars biscuit plant in Bahrain. Cornerstone 
ceremony took place in the presence of Bahrain’s Minis-
ter of Commerce & Industry Zayed R. Alzayani. The com-
pany announced the project in October 2014. Full com-
mercial production is scheduled to start early next year.

The state-of-the-art facility will produce beloved com-
pany biscuit brands such as Oreo, Ritz and TUC in the 
initial two- to three-year phase. 

“Demand for our biscuits in the Middle East and Africa 
has been growing at double-digit rates and investing in a 
state-of-the-art facility in Bahrain will enable us to capi-
talize on this,” said Daniel Myers, Mondelez International 
Executive Vice President and added:  “This new invest-
ment is part of our journey to reinvent our supply chain 
around the world to meet growth demands, while also 
reducing costs and improving productivity.”

Mondelez International’s supply-chain reinvention plan 
is expected to deliver $3 billion in gross productivity sa-
vings, $1.5 billion in net savings and $1 billion in incre-
mental cash during 2014 to 2016. 

The Government of Bahrain has reclaimed the neces-
sary land for construction of the new plant, which will 
have a total capacity of nearly 90,000 tons per year. In 
the initial two- to three-year phase, the plant will operate 
four biscuit-manufacturing lines. Like other state-of-the-
art Mondelez International plants, the facility is expan-
dable and will help our global strategy of protecting our 
planet through the design of facilities that minimize our 
environmental footprint.

This is Mondelez International’s second major invest-
ment in Bahrain. The world’s leading snacks powerhouse 
has already invested more than $75 million in Bahrain.

Dünyanın önde gelen atıştırmalık ürünler firması Monde-
lez International, Bahreyn’de kuracağı 90 milyon dolarlık 
bisküvi tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Tören, 
Bahreyn Ticaret ve Endüstri Bakanı Zayed R. Alzayani’nin 
katılımıyla gerçekleşti. Şirket projeyi 2014 yılının Ocak 
ayında duyurmuştu. Tam ticari üretime ise gelecek yılın 
başlarında geçilmesi bekleniyor. 

Son teknoloji tesis, ilk 2-3 yıllık döneminde Oreo, Ritz 
ve TUC gibi firmanın sevilen bisküvi markalarını üretecek. 
Tesis, Orta Doğu ve Afrika’da artan bisküvi talebini karşı-
layamaya yönelik işleyecek ve gelecek yılın ilk aylarında 
işlemeye başlayacak. 

Mondelez International Başkan Yardımcısı Daniel 
Myers, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Orta Doğu ve 
Afrika’da bisküviye talep çift basamaklı oranlarla büyüyor 
ve Bahreyn’de son teknoloji bir tesis için yatırım yapma-
nın bize çok faydası dokunacak. Bu yeni yatırım, dünya 
çapında tedarik zincirimizi yeniden oluşturma ve maliyeti 
düşürüp üretim verimini artırırken, dünyadaki artan talebi 
karşılama yolculuğumuzun bir parçası.”  

Mondelez’in uluslararası tedarik zincirini yeniden düzen-
leme planının; brüt üretim veriminde 3 milyar dolar, net 
kazançta 1,5 milyar dolar ve 2014’ten 2016’ya kadar da 
nakit olarak 1 milyar dolar kazanç getirmesi bekleniyor. 

Bahreyn hükümeti, yılda neredeyse 90 bin ton kapasi-
teyle çalışacak yeni tesisin yapımı için gerekli araziyi sağ-
ladı. İlk 2-3 yıllık dönemde tesis, yalnızca bisküvi üretim 
hattı için işleyecek. Diğer son teknoloji Mondelez Inter-
national tesisleri gibi, bu tesis de genişletilebilen bir tesis 
olacak ve ekolojik ayak izimizi küçülten tasarımı ile geze-
genimizi koruma stratejimize yardım edecek. 

Bu Mondelez’in Bahreyn’deki ikinci büyük yatırımı. Dünya-
nın önde gelen atıştırmalık ürünler şirketi Mondelez daha önce 
de Bahreyn’de 75 milyon dolardan fazla yatırım yapmıştı. 

mondelez International lays cornerstone for 90 
million dollars biscuit plant in Bahrain.

mondelez International, Bahreyn’de kuracağı 90 
milyon dolarlık bisküvi tesisinin temelini atıyor. 

mondelez Bahreyn’deki bisküvi 
tesisinin temelini attı

mondelez laid cornerstone 
for a biscuit plant 
in Bahrain 



NEWS • HABER

16 January-March • Ocak-Mart 2015 BBM MAGAZINE

IDMA – 6th International Flour, Semolina, Rice, Corn, 
Bulghur, Feed Milling Machinery and Pulse, Pasta, Biscuit 
Technologies Exhibition is preparing to host thousands of 
professional visitors from 139 countries in Istanbul Expo 
Center between 23 and 26 April 2015.  

More than 200 brands will participate in the exhibition which 
will be held in 3 halls at 33 thousand-square meter area. Hav-
ing started their preparations intensely for the exhibition, the 
technology manufacturers and suppliers will present their lat-
est technologies to the taste of the sector in IDMA 2015. 

INVESTORS HAVE THEIR EYES ON IDMA 
Growing almost 100% in terms of exhibition area and num-

ber of exhibitors compared to the fair in 2013, IDMA aims to 
double the success of the previous exhibition on the number 
of visitors in 2015 along with its growing exhibition hall. 

The organizer of the exhibition, Parantez Fair Organi-
zation intensely continues visitor promotional activities in 
139 countries for IDMA 2015. Parantez Fair Organization 
intensely continues its announcements for IDMA 2015 Fair 
via one by one meetings with flour, semolina, corn, rice 
and feed mills and pulses cleaning, packaging, pasta and 
biscuit producers in 139 countries. In accordance with 
demands from producers and investors, Parantez Fair Or-
ganization agreed with the leading representatives of the 
market in 30 countries in committee level. From different 

Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen 
Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı 
İDMA’nın altıncısı, 23-26 Nisan 2015 tarihleri arasında İs-
tanbul Fuar Merkezi’nde, dünyanın 139 ülkesinden gelecek 
binlerce profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

İstanbul Fuar Merkezi’nin 33 bin metrekarelik 3 salonunda 
gerçekleştirilecek fuara, 200’ün üzerinde marka katılım gös-
terecek. Fuar için yoğun bir hazırlık sürecine giren teknoloji 
üreticileri ve tedarikçileri, en son yeniliklerini İDMA 2015’te 
sektörün beğenisine sunacak.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ İDMA’DA
2013’te düzenlenen fuara kıyasla 2015’te sergileme alanı 

ve katılımcı sayısı açısından yüzde 100’e yakın büyüme kay-
deden İDMA, büyüyen sergi alanıyla birlikte ziyaretçi sayısında 
da bir önceki fuarın başarısını ikiye katlamaya hazırlanıyor.

Fuar organizatörü Parantez Fuarcılık, İDMA 2015 için 139 
ülkedeki ziyaretçi çalışmasına tüm hızlıyla devam ediyor. 
139 ülkedeki un, irmik, pirinç, mısır, bulgur ve yem değir-
menleri ile bakliyat, makarna ve bisküvi üreticileriyle birebir 
görüşmelerle tanıtımını yoğun bir şekilde sürdüren Parantez 
Fuarcılık, üreticilerden ve yatırımcılardan gelen talepler doğ-
rultusunda 30 ülkede heyet düzeyinde katılım konusunda 
sektörün önde gelen temsilcileriyle anlaşmaya vardı.

Yatırım planı yapan dünyanın farklı noktalarındaki firma-
ların temsilcileri, karar vermek ve tercihlerini belirlemek için 

dünya değirmencilik  
sektörü büyük buluşma 
için gün sayıyor

world milling Industry  
is counting the days  
fOr thE BIG mEEtING 
....................................................................

Idma which is the biggest meeting platform of world grain and pulse processing industry is preparing 
to gather millers around the world for the sixth time in Istanbul Expo center between 23 and 26 april 
2015. thousands of professional sector representatives and investors from 139 countries are expected 
to participate in the exhibition where more than 200 brands will exhibit their latest technologies. 

dünya hububat ve bakliyat işleme endüstrisinin en büyük buluşma platformu İdma, 23-26 Nisan 
2015 tarihleri arasında İstanbul fuar merkezi’nde altıncı kez dünya değirmencilerini bir araya ge-
tirmeye hazırlanıyor. 200’ü aşkın markanın son teknolojilerini sergileyeceği fuara, 139 ülkeden bin-
lerce profesyonel sektör temsilcisi ve yatırımcının katılması bekleniyor.
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parts of the world, the brand representatives making in-
vestment plans are waiting for IDMA Fair where they can 
see all the technologies and different alternatives together. 

ALL THE ALTERNATIVES 
IN TECHNOLOGY ARE IN IDMA 
IDMA which Grain and pulse sector are waiting im-

patiently will gather more alternatives in a larger area in 
2015. Participating visitors for IDMA Exhibition will be 
able to find wide range of machinery, products and ser-
vices for their companies under IDMA Fair’s roof.  

• GRAIN AND FLOUR MILL TECHNOLOGIES 
Cleaning and Tempering Machines and Equipment
Grinding Machines and Equipment
Screening Machines and Equipment
Conveying and Packaging Systems and Equipment
Electrical, Automation & Yield Systems

• RICE AND PULSES PROCESSING TECHNOLOGIES
Drying and Husking Machines and Equipment 
Cleaning Machines and Equipment 
Polishing Machines and Equipment 
Sorting Machines and Equipment 
Conveying and Dust Control Systems and Equipment 
Packaging Machines and Equipment

• BULGHUR PRODUCTION TECHNOLOGIES
Cleaning and Pre-Washing Systems
Cooking, Cooling and Drying Systems
Husking Machines and Equipment
Cracking and Polishing Machines and Equipment
Classification Systems and Equipment
Packaging Machines and Equipment

• FEED PRODUCTION TECHNOLOGIES
Raw Material Procurement Unit Machines and Equipment 
Dosing Units Machines and Equipment 
Cracking and Mixing Machines and Equipment 
Pelletizing and Granule Unit Machines and Equipment 
Bagging Machines and Equipment

• PASTA PRODUCTION TECHNOLOGIES
Kneading Machines and Equipment
Shaping Systems and Equipment
Molding and Cutting Systems and Equipment
Drying and Storage Systems and Equipment
Conveying and Packaging Systems and Equipment

• BISCUIT PRODUCTION TECHNOLOGIES
Dough Preparation, Mixing and Kneading Systems 
Dough Conveying and Shaping Systems 
Baking and Cooling Systems 
Packaging and Storage Systems

• GRAIN AND PULSES STORAGE TECHNOLOGIES
Silo and Storage Systems
Pre-Cleaning Systems
Grain Handling Equipment
Ventilation Equipment
Temperature and Humidity Control Systems

• LABORATORY EQUIPMENT
Quality Control Systems
Humidity and Temperature Meters
Analysis Kits and Devices
Additives

• SPARE PARTS AND SUB-INDUSTRY PRODUCTS
• INTERNATIONAL GRAINS AND PULSES DEALERS

tüm teknolojileri ve farklı alternatifleri bir arada görebilecek-
leri İDMA Fuarı’nı bekliyor. 

TEKNOLOJİDE 
TÜM ALTERNATİFLER İDMA’DA
Hububat ve bakliyat işleme sektörünün merakla bekle-

diği İDMA, 2015’te çok daha büyük bir alanda, daha fazla 
alternatifi bir araya getirecek. İDMA’ya katılım gösterecek 
ziyaretçiler; firmaları için aradıkları tüm makine, ürün ve 
hizmetleri geniş bir yelpazede İDMA çatısı altında bula-
bilecek. 

• TAHIL VE UN DEĞİRMENLERİ TEKNOLOJİLERİ 
Temizleme ve Tavlama Makineleri ve Ekipmanları
Öğütme Makineleri ve Ekipmanları
Eleme Makineleri ve Ekipmanları
Taşıma ve Paketleme Sistemleri ve Ekipmanları
Elektrik, Otomasyon ve Randıman Sistemleri 

• PİRİNÇ VE BAKLİYAT İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
Kurutma ve Kabuk Soyma Makineleri ve Ekipmanları
Temizleme ve Ayıklama Makineleri ve Ekipmanları
Parlatma Makineleri ve Ekipmanları
Sınıflandırma Makineleri ve Ekipmanları
Taşıma ve Toz Kontrol Sistemleri ve Ekipmanları
Ambalajlama Makineleri ve Ekipmanları

• BULGUR ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
Temizleme ve Ön Yıkama Sistemleri 
Pişirme, Soğutma ve Kurutma Sistemleri 
Kabuk Soyma Makineleri ve Ekipmanları
Kırma ve Parlatma Makineleri ve Ekipmanları
Sınıflandırma Sistemleri ve Ekipmanları
Ambalajlama Makineleri ve Ekipmanları

• YEM ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
Hammadde Alım Ünitesi Makineleri ve Ekipmanları
Dozajlama Ünitesi Makineleri ve Ekipmanları
Kırma ve Karıştırma Makineleri ve Ekipmanları 
Peletleme ve Granül Ünitesi Makineleri ve Ekipmanları
Torbalama Makineleri ve Ekipmanları

• MAKARNA ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
Yoğurma Makineleri ve Ekipmanları
Şekillendirme Sistemleri ve Ekipmanları
Kalıp ve Kesme Sistemleri ve Ekipmanları
Kurutma ve Silolama Sistemleri ve Ekipmanları
Taşıma ve Ambalajlama Sistemleri ve Ekipmanları

• BİSKÜVİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
Hamur Hazırlama, Karıştırma ve Yoğurma Sistemleri
Hamur Taşıma ve Şekillendirme Sistemleri
Pişirme ve Soğutma Sistemleri 
Ambalajlama ve Depolama Sistemleri

• TAHIL VE BAKLİYAT DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ
Silo ve Depo Sistemleri
Ön Temizleme Sistemleri
Tahıl Taşıma Ekipmanları
Havalandırma Ekipmanları
Isı ve Nem Kontrol Sistemleri

• LABORATUVAR EKİPMANLARI
Kalite Kontrol Sistemleri
Nem ve Isı Ölçerler
Analiz Kitleri ve Cihazları
Katkı Maddeleri

• YEDEK PARÇA VE YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ
• ULUSLARARASI HUBUBAT VE BAKLİYAT SATICILARI

EXHIBITOR PRODUCT GROUPS - SERGİLENEN ÜRÜN GRUPLARI
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Owned by Grupo Bimbo which is a giant food com-
pany of Mexico, Canada Bread Co. has agreed to pay 
120 million dollars in cash to buy Montreal based Saputo 
Inc.’s bakery division. Saputo Bakery is the producer of 
well-loved snack cakes like Joe Louis and May West. Ac-
cording to the information of CBC News, Quebec plant 
of Saputo will continue to make Joe Louis and Mae West 
cakes. 

Montreal-based Saputo is primarily a cheese and 
dairy company with operations in Canada and USA.  It 
also has a bakery in Quebec, 
which employs 642 people and 
produces products under the 
Vachon brand. Jean Luc Bre-
ton, senior vice-president of 
supply chain at Canada Bread, 
said the deal is in line with the 
company’s plans to become 
more competitive by entering 
new food categories. “We are 
proud to acquire Vachon, the 
leading snack cake brand in 
Canada, and add their great 
brands to our other market lea-
ders like Dempster’s and POM. 
It clearly demonstrates our 
commitment to win in the mar-
ket by delighting consumers.” 
Breton said about the subject. 

Spokeswoman Sylvia Sicuso said Canada Bread in-
tends to keep the Quebec facility operating and added: 
“The business will run as an independent business unit 
of Canada Bread. Nothing will change. It will continue to 
operate as it does today.”

In a statement, Grupo Bimbo said as follows: “the deal 
will position Canada Bread for further growth, comple-
menting its current product portfolio and its distribution 
and manufacturing footprint.”

The acquisition is expected to close in February, sub-
ject to approval from the Competition Bureau.

Meksika’nın önde gelen gıda firması Grupo Bimbo bün-
yesinde yer alan Canada Bread şirketi, Montreal merkezli 
Saputo firmasının fırıncılık birimini satın almak için nakit 
olarak 120 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Saputo Ba-
kery, Joe Louis ve Mary West gibi oldukça sevilen atış-
tırmalık keklerin üreticisi. CBC News’in haberine göre, 
Saputo’nun Quebec tesisi, Joe Louis ve Mae West isimli 
kekleri üretmeye devam edecek. 

Montreal merkezli Saputo, temelde Kanada ve ABD 
odaklı çalışan peynir ve süt üreticisi. Aynı zamanda 

Quebec’te 642 kişiyi istihdam 
eden ve Vachon markasıyla 
üretim yapan bir fırıncılık şir-
keti.

Canada Bread’in Tedarik 
Zinciri Başkan Yardımcısı Jean 
Luc Breton, anlaşmanın şirke-
tin yeni gıda alanlarına girerek 
rekabeti artırma planlarıyla 
aynı çizgide olduğunu ifade 
etti. Breton konuyla ilgili olarak 
şunları dile getirdi: “Kanada’nın 
lider atıştırmalık kek markası 
Vachon’u aldığımız ve onların 
harika markalarını Dempster’s 
ve POM gibi pazarın diğer li-
derlerine eklediğimiz için gu-
rurluyuz. Bu, müşterilerimizi 
mutlu ederek pazarda başarı-

ya ulaşma çabalarımıza örnek teşkil ediyor.” 
Firma sözcüsü Sylvia Sicuso, Canada Bread’in Quebec 

tesisini işletmeye devam ettirme niyetinde olduğunu ifade 
etti ve ekledi: “Bu işletme Canada Bread’in bağımsız bir 
birimi olarak çalışmaya devam edecek. Hiçbir şey değiş-
meyecek. Tesis bugünkü gibi çalışmaya devam edecek.”

Grupo Bimbo ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu 
anlaşma mevcut ürün portfolyosunu, dağıtımını ve üretim ala-
nını belirleyerek Canada Bread’i bir üst noktaya taşıyacak.”

Alım işleminin rekabet kurulu onayından geçtikten son-
ra, Şubat ayı içinde tamamlanması bekleniyor.

canada Bread, saputo Bakery’yi 
120 milyon dolara satın alıyor 

canada Bread buys saputo bakery unit  
for 120 million dollars
......................................................................................................

canada Bread owned by Grupo Bimbo s.a.B of mexico has agreed to pay 120 million dollars to buy 
saputo Inc.’s bakery division.

meksikalı Grupo Bimbo bünyesinde yer alan canada Bread, saputo Bakery firmasını satın almak için 
120 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
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Archer Daniels Midland Company announced that it has 
reached an agreement to sell its global cocoa business to 
Olam International Limited for 1.3 billion dollars. 

The sale encompasses ADM’s entire global cocoa bu-
siness, including processing facilities in Canada, Nether-
lands, Germany, Brazil and Singapore. Also included are 
ADM’s buying stations in Brazil, and Indonesia, as well as 
the company’s deZaan and UNICAO brands. The majority 
of the approximately 1,550 colleagues in ADM’s cocoa busi-
ness will transfer to Olam with the sale.  The proposed sale, 
which is contingent on customary regulatory approvals, is 
expected to close during the second quarter of 2015. This 
transaction does not impact the sale of ADM’s chocolate 
business to Cargill, which is progressing as planned. 

Mühlenchemie has enlarged its technology Center to 
include a laboratory where they can simulate any indust-
rial process. The plant is intended to seek economical 

Minnesota merkezli Archer Daniels Midland (ADM) 
şirketi, küresel kakao işletmesini Olam International 
Limited’a 1,3 milyar dolara satma konusunda anlaşmaya 
vardığını duyurdu. 

Satış, Kanada, Hollanda, Almanya, Brezilya’daki işle-
me tesisleri, Brezilya ve Endonezya’daki alım istasyon-
ları, UNICAO ile deZaan markaları da dahil olmak üzere  
ADM’nin tüm küresel kakao işletmelerini kapsıyor. ADM 
kakao işletmesindeki yaklaşık 1,550 çalışan da satışın 
gerçekleşmesiyle birlikte Olam’a geçiş yapacaklar. Dü-
zenleyici makam onayına bağlı olan bu satışın, 2015 yı-
lının ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Bu iş-
lem, hala devam etmekte olan ADM çikolata işletmesinin 
Cargill’e satışını etkilemiyor. 

Mühlenchemie, teknoloji merkezini makarna için en-
düstriyel simülasyonların yapılabileceği bir laboratuvar 
ekleyerek genişletti. Tesis, makarna üretiminde kullanı-

adm küresel kakao işletmesini 
Olam’a satıyor

mühlenchemie’den durum 
sorununa çözüm

adm to sell global cocoa 
business to Olam 

mühlenchemie responds 
to the durum problem

......................................................................

.......................................................

archer daniels midland company announced 
that it will sell its global coca business to Olam 
International limited. 

mühlenchemie enlarged its technology center 
including a pilot plant. the plant is currently be-
ing used to seek economical solutions for the 
quality wheat to be used for pasta production. 

archer daniels midland, küresel kakao işletme-
sini Olam International limited’a satacağını du-
yurdu. 

mühlenchemie, teknoloji merkezini makarna için yeni bir pilot tesisle genişletti. tesis, makarna üreti-
minde kullanılacak kaliteli buğday sorununa ekonomik çözümler üretmeyi amaçlıyor.
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solutions in response to the shortage of quality wheat for 
pasta production.  

Mühlenchemie, one of the world’s best-known enterp-
rises in the field of fl our treatment, has developed custo-
mized enzyme systems that ensure efficient performance 
in spite of inferior fl our quality. 

“To complement our years of expertise in raw materi-
als, we have now invested in a pasta laboratory of our 
own which will enable us to meet our customers’ require-
ments even more specifically. On our Pavan pilot plant we 
can simulate practically any industrial process”, says Ma-
naging Director Lennart Kutschinski of Mühlenchemie’s 
latest service offer to pasta manufacturers. 

Kutschinski is convinced that the new all-round servi-
ce meets a very real demand: “Our applications techno-
logy enables us to find practical solutions for the pas-
ta industry that reconcile quality and economy even in 
difficult times. In recent projects, for example, we have 
replaced 75 percent of the durum with bread wheat and 
achieved the same quality and color by using Pastazym. 
Support of this kind will become more and more signi-
ficant in future.”

lan kaliteli buğday sorununa ekonomik çözümler üretme 
amacı taşıyor.

Un iyileştirme alanında dünyanın en tanınmış girişim-
lerinden biri olan Mühlenchemie, yıllardır düşük kalite 
unlardan etkili performans alabilmek için özel yapım 
enzim sistemleri geliştiriyor. Mühlenchemie Genel Mü-
dürü Lennart Kutschinski, Mühlenchemie’nin makarna 
üreticilerine sunduğu en yeni hizmet hakkında şunları 
söyledi: “Hammaddede yıllara dayanan uzmanlığımızı 
bütünleştirmek için müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha 
belirgin biçimde karşılayabileceğimiz, kendi makarna 
laboratuvarımıza yatırım yaptık. Pavan pilot tesisimizde, 
herhangi bir endüstriyel prosesin simülasyonunu ger-
çekleştirebiliyoruz.” 

Bu yeni ve çok yönlü hizmetin çok ciddi bir talebi kar-
şıladığına inanan Kutschinski, şunları aktarıyor: “Uygula-
malı teknolojimiz en zor durumlarda, makarna endüstrisi 
için kalite ve ekonomiyi buluşturan, pratik çözümler bul-
mamızı sağlıyor. Örneğin son projelerde, durum buğda-
yının yüzde 75’ini ekmeklik buğday ile değiştirdik ve ma-
karna enzimleri kullanarak aynı kalite ile rengi tutturduk. 
Bu türden takviyeler gelecekte çok daha önemli olacak.”
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theegarten-pactec ambalajlamada yeni bir çözüm geliştirdi

theegarten-Pactec develops 
new flow-pack wrapping solution
...............................................................................................

theegarten-Pactec has expanded the pack-
aging machine’s capability to wrap short 
items at a high speed.

theegarten-Pactec, küçük ürünleri yüksek 
hızda paketleyebilen ambalajlama cihazını ge-
liştirdi.

Germany based Theegarten-Pactec has developed 
its FPC5 packaging machine’s capability to wrap short 
items in flow-packs at a high speed. With a newly de-
signed feeding unit, developed in response to custo-
mer need, the FPC5 horizontal flow-pack wrapping 
machine can now package small compressed stock 
cubes and tablets at a speed of 1,500 units per mi-
nute.

Theegarten-Pactec addressed this problem with 
two-track synchronization for the FPC5 – with each 
track isolating 750 units per minute. For integration to 
the packaging machine, the two tracks need to con-
verge onto a single lane and the products need to be 
grouped. To this end, an upper band with lugs mo-
unted along the width of both tracks was integrated. 
Alternating between the tracks, the lugs kick in after 
the desired number of products. Alternating between 
the tracks, the lugs kick in after the desired number of 
products. Since the upper band runs faster than the 
product conveyor tracks, the products are pushed for-
ward into groups.

This project exemplifies how Theegarten-Pactec can 
solve challenges for its customers, thanks to advanced 
machine technology and the expertise of its staff. The 
company’s R&D department currently employs 75 pe-
ople and, since market demand for this type of product 
wrapping is on the increase, the department has its 
own dedicated team focusing on flow packs.

The FPC5 was 
originally launched 
by Theegarten-Pac-
tec as a chocolate-
wrapping machine 
in 2011. This mac-
hine belongs to a 
new generation of 
horizontal flow-pack 
machines develo-
ped with a modular 
platform consisting 
of similar basic mo-
dules and optional 
features.

Almanya merkezli paketleme firması Theegarten-pac-
tec, FPC5 ambalajlama makinesini geliştirerek makinanın 
kısa ürünleri yüksek hızda paketleyebilmesini sağladı. 
FPC5 yatay paketleme makinası,  müşterilerin ihtiyaçla-
rına göre tasarlanan yem ünitesiyle, küçük, basınçlı küp 
ve tabletleri dakikada 1,500 ürün hızıyla paketleyebiliyor. 

Theegarten-pactec FPC5 cihazı paketleme sorununa iki 
bantlı senkronizasyon üzerinden yaklaşıyor. Her bir bant 
dakikada 750 üniteyi ayırıyor. Paketleme makinasına en-
tegre olması için, her iki bandın da tek bir şeritte birleşmesi 
ve ürünlerin gruplara ayrılması gerekiyor. Bu sebeple, bir-
leşmiş her iki bandın da genişliği boyunca kulplu uzantısı 
olan bir üst bant monte edilmiştir.  Her iki banda da yetişe-
bilen uzantılar, yeterli sayıda ürün geldiğinde etkisini gös-
teriyor. Üst bant ürün taşıma bandından hızlı hareket ettiği 
için, ürünler öne doğru sürüklenerek gruplara ayrılıyor. 

Bu proje, gelişmiş makine teknolojisi ve ekibinin uzman-
lığı sayesinde, Theegarten-pactec’in geliştirme konusun-
daki güçlüklere nasıl çözüm üretebileceğinin bir örneği. 
Şirketin AR&GE departmanında 75 kişi çalışıyor. Amba-
lajlama pazarında bu tip ürünlere duyulan talep arttığı için 
departman da paketleme makinelerine odaklanan, işine 
bağlı bir ekibi bünyesinde barındırıyor. 

FPC5, Theegarten-Pactec tarafından, çikolata paketle-
me makinesi olarak 2011 yılında piyasaya sürülmüştü. Bu 
makine, basit modüller ve opsiyonel özelliklerden oluşan, 
ayrıca modüler platformda geliştirilmiş yeni nesil yatay 
paketleme makinelerinden.
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One of the leader food companies Barilla closed 2014 
with four awards thanks to its sustainability-based busi-
ness model. Chairman of Barilla Turkey, Güneş Karaba-
ba said that the awards taken by different corporations 
in Greece and Italy show the achievement resulted from 
their ecologist and innovative identities. The company 
continues its understanding of sustainability with the 
motto “good for you, good for the planet”. 

Chairman Güneş Karababa emphasized that Barilla 
supports the local development in the countries where 
it makes production including Turkey and operates with 
the approach of sustainability from field to fork and with 
the target to enrich the country. Karababa: “we are pro-
ud that our sustainability-based business model is app-
reciated by business world and civil society as well as its 
positive contributions to our business results and to the 
environment. We are implementing this model in Turkey 
as it is in the whole world. Beside the recent appreciation 
of Ministry of Energy because of our sensibility about 
source usage, the worldwide awards that we took show 
that we are on the right direction. 

AWARDS OF BARILLA
Barilla was awarded by Plant Management Magazine 

with the support of Ministry of Development and Envi-
ronment, Energy and Climate Change Ministry of Greece, 
thanks to the “sustainable agriculture” project that has 

Gıda sektörünün öncü şirketlerinden Barilla, sürdürü-
lebilirlik odaklı iş modeli sayesinde 2014 yılını dört ödülle 
kapattı. Barilla Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Güneş 
Karababa, Barilla’nın Yunanistan ve İtalya’da farklı kuru-
luşlardan aldığı dört ödülün, çevreci ve yenilikçi kimlikleri 
sayesinde elde ettikleri bir başarı olduğunu söyledi. Şir-
ket, sürdürülebilirlik anlayışını, “Sizin için iyi, gezegen için 
iyi” mottosuyla yürütüyor. 

Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Karababa, Barilla’nın, 
Türkiye dâhil üretim yaptığı ülkelerde, yerel kalkınmayı 
desteklediğini, tarladan sofraya sürdürülebilirlik esaslı 
yaklaşımıyla ve ülkeye değer katmak felsefesiyle hareket 
ettiğini vurguladı. Karababa, “Sürdürülebilirlik odaklı iş 
modelimizin, iş sonuçlarımıza ve çevreye olumlu katkıları-
nın yanında, iş dünyası ve sivil toplum tarafından da takdir 
edilmesinden gurur duyuyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de çalışmalarımızda bu modeli uyguluyoruz. 
Kaynak kullanımındaki hassasiyetimizle, Enerji Bakanlı-
ğı’mızdan yakın zaman önce aldığımız takdirin yanı sıra 
dünyada aldığımız ödüller de doğru yolda olduğumuzu 
gösteriyor” dedi.

BARİLLA’NIN ALDIĞI ÖDÜLLER
Barilla, 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de de yürüttüğü 

‘Sürdürülebilir Tarım’ projesiyle, Yunanistan’da Kalkınma 
Bakanlığı, Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı des-
teğiyle, Plant Management Dergisi tarafından verilen Ulu-

Barilla’ya 2014’te  
4 ödül birden

4 awards tO BarIlla  
IN 2014
....................................................

Barilla, which converts the understanding of 
sustainability to a business model with the mot-
to “good for you, good for the planet”, closed 
2014 with awards. 

sürdürülebilirlik anlayışını, “sizin için iyi, geze-
gen için iyi” mottosuyla iş modeli haline getiren 
Barilla, 2014 yılını ödüllerle kapattı. 
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been carried out in Turkey for more than 10 years. 
Barilla which received the Green Award by Sette Ma-

gazine in Italy received the award in cooperation with 
the package producer FAVINI thanks to its package 
produced with natural materials under the name of Car-
tacrusca. 

The company was received the “innovation award of the 
year” under the category of “innovative solution” during 
the 3rd news business Media Awards ceremony in Italy. 

Also the company received the National Goodness 
Award by Goodness Movement of Italy thanks to its 
contributions to the nutrition and environment issues and 
its cultural studies. 

sal Çevre Ödülü’ne layık görüldü. 
İtalya’da ise Sette Dergisi tarafından verilen Seveng-

reen-Yeşil Ambalaj Ödülü’nü almaya hak kazanan Ba-
rilla, Ambalaj üreticisi FAVINI ile birlikte Cartacrusca 
ismiyle, doğal malzemeler kullanarak ürettiği ambalajla 
ödül aldı.

Şirket yine İtalya’da, bu yıl üçüncüsü verilen News Bu-
siness Media ödüllerinde ‘Yenilikçi Çözüm’ kategorisinde 
“Yılın İnovasyon Ödülü”ne de layık görüldü. 

Şirket, İtalyan İyilik Hareketi tarafından ise, beslenme 
ve çevre alanına yaptığı katkılar ve yürüttüğü kültürel 
araştırma faaliyetleri nedeniyle “Ulusal İyilik Ödülü”ne la-
yık görüldü. 

Yıldız Holding appointed Lale Saral Develioğlu as mar-
keting manager of Turkey. Develioğlu will take the office 
on 1 March 2015. The main responsibility of Develioğlu in 
Yıldız Holding is to conserve, control and guide the mar-
keting organization of Ülker and its sub brands during the 
globalization process of the brand. 

Lale Saral Develioğlu, graduated from the department 
of Industrial Engineering, Boğaziçi University in 1990, 
had her master degree from Rensselear Polytechnic 
University in 1991. Starting her career as brand mana-
ger of Unilever in 1992, took charge as marketing direc-
tor in this Corporation between 1998 and 2003. 

Develioğlu, who started to work as marketing director 
for private customers in Turkcell in 2004, took charge as 
marketing vice-manager in the same Corporation betwe-
en 2006 and 2011, also as vice-manager responsible for 
international relations between 2011 and 2014. Develi-
oğlu was appointed to Kerevitaş, one of the subsidiaries 
of Yıldız Holding, as independent member of the board 
of directors.  

Yıldız Holding, Türkiye Pazarlama Başkanlığı’na Lale Saral 
Develioğlu’nu getirdi. Develioğlu, yeni görevine 1 Mart 2015 
tarihi itibariyle başlayacak. Develioğlu’nun Yıldız Holding’deki 
ana sorumluluğu, mevcut Ülker ve alt kategori markalarının 
globalleştirilmesinde pazarlama organizasyonunu muhafaza 
etmek, gözetmek ve organizasyona yol göstermek olacak. 

1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği’nden mezun olan Lale Saral Develioğlu, 
1991 yılında Rensselear Polytechnic Üniversitesi’nde 
Yüksek Lisans yaptı. Profesyonel kariyerine 1992 yılında 
Unilever’de Marka Müdürü olarak başlayan Develioğlu, 
1998 – 2003 yılları arasında bu kurumda Pazarlama Di-
rektörlüğü görevini yürüttü. 

2004 başında Turkcell’de Bireysel Müşteriler Pazarlama Di-
rektörü olarak çalışmaya başlayan Develioğlu, 2006 – 2011 
yılları arasında aynı kurumda Pazarlamadan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı, 2011 – 2014 yılları arasında da Uluslara-
rası İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev 
üstlendi. Develioğlu, geçtiğimiz yıl Yıldız Holding şirketlerinden 
Kerevitaş’a Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştı. 

Yıldız holding türkiye  
Pazarlama Başkanlığı’na 
lale saral develioğlu atandı

lale saral develioğlu was 
appointed as Yıldız holding 
marketing manager  
in turkey 
..........................................................................
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Makarna Üretiminde Hammadde ve
Katkı Maddeleri 

raw matErIal aNd addItIvEs 
IN thE PrOductION Of Pasta

food additives which are added to the food during the production process 
and ensure the features like density, durability and color can make great 
contributions to the economic, quality or usual production at the present 
time. also there are some additives that can be used as fortifi cants. these 
fortifi cants have a signifi cant impact on foods to increase the nutritional 
value of them and healthy nourishment of the society.

Bir gıda ürününün, üretim sürecinde içerisine eklenen ve gıdaya kıvam, da-
yanıklılık, renk gibi özellikler sağlayan katkı maddeleri, günümüzde ekono-
mik ve kaliteli ya da tekdüze üretime önemli katkılar sunabilmektedir. ayrı-
ca gıda zenginleştirici olarak kullanılan bazı katkılar da söz konusudur. Bu 
katkılar, özellikle ürünlerin besin değerlerinin arttırılmasında ve toplumun 
dengeli beslenmesinde önemli işlevlere sahiptir. 

Günümüzde gıda kayıplarının önlenmesi, 
gıdanın az bulunduğu dönemde dahi kali-
tesini koruyarak saklanabilmesi, mümkün 
olan en ekonomik imkânlarla gıdanın zengin 
içeriğinin ve lezzetinin korunabilmesi üzeri-
ne çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu açıdan 
gıda katkı maddeleri kullanımı sayesinde 
gıdaya bazı vitamin ve mineraller eklenebil-
mekte ve bu da özellikle kimi toplumlarda 
görülen elzem vitamin ve minerallerin eksik-
liğinin giderilmeye çalışılmasına yardımcı ol-
maktadır. BBM Dergisi olarak bu ayki kapak 
dosyamızı makarna üretiminde hammadde 
ve katkı maddeleri konusuna ayırdık. Un iş-
lemlerinde dünyanın önde gelen girişimle-
rinden biri olan Mühlenchemie’nin makarna 
ve noodle üretiminde kullanılabilecek, kalite 
artırıcı enzimler üzerine yaptığı çalışmayı, 
ayrıca Un Zenginleştirme Girişimi’nin  (FFI) 
hazır noodle üretiminde zenginleştirilmiş 
buğday unu kullanıma dair makalesini ka-
pak dosyamız içerisinde bulabilirsiniz.  

Studies have increased nowadays in 
order to prevent food losses, to con-
serve the food by maintaining the qu-
ality even in the time of shortage, to 
conserve its rich content and taste as 
economically as possible. In this res-
pect, various vitamin and minerals can 
be added to the food thanks to the 
food fortificants and this also enables 
vitamin and mineral deficiencies seen in 
some communities to be prevented. As 
BBM Magazine, we discussed raw ma-
terial and additives in the production of 
pasta for our Cover Story. You can find 
the article, which is about fortificants 
used in pasta and noodle production, 
by Mühlenchemie which is one of the 
world’s best-known enterprises in the 
field of flour treatment and also the ar-
ticle of FFI which is about the use of  
fortified wheat flour in instant noodle 
production. 
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makarna ve Eriştelerin Enzimatik 
Olarak İyileştirilmesi

Enzymatic Improvement 
of the Quality of Pasta 
and Noodles
........................................................................

INTRODUCTION
The limited availability of Durum wheat and its relatively 

high price induce the search for alternatives that help to 
save costs while maintaining quality. The addition of vital 
wheat gluten is a viable but expensive method, and the 
use of hydrocolloids such as guar gum is limited to cer-
tain applications, e.g. instant noodle flour. The improving 
effect of specific emulsifiers and the recently discovered 
beneficial action of certain enzymes will be among the 
issues discussed in this contribution.

The properties of pasta and noodle dough differ gre-
atly from those of yeast leavened dough, particularly 
concerning the lack of gas bubbles that are not desi-
rable in pasta and noodle processing but have to be 
stabilized and entrapped in bread dough and the like. 
Instead of dough elasticity, plasticity is preferred, and 

GİRİŞ
Durum buğdayının sınırlı miktarlarda bulunması ve nispeten 

yüksek olan fiyatı, kaliteyi koruyarak maliyetlerin azaltılmasına 
yardımcı olacak alternatif arayışlarını da beraberinde getir-
mektedir. Son derece önemli olan vital glütenin eklenmesi, 
uygulanabilir ancak pahalı bir yöntemdir. Guar sakızı (guar 
gum) gibi hidrokoloitlerin kullanılması ise hazır erişte unu gibi 
belirli uygulamalarla sınırlıdır. Belirli emülgatörlerin iyileştirici et-
kisi ve belirli enzimlerin yakın zamanda keşfedilmiş olan faydalı 
etkileri, bu makalede tartışılacak olan hususlar arasındadır. 

Makarna ve erişte hamurunun özellikleri, özellikle makarna 
ve erişte imalatı esnasında istenmeyen ancak ekmek hamuru 
ve benzerlerinde stabilize edilmesi ve hapsedilmesi gereken 
gaz baloncuklarının olmaması açısından, maya ile hazırlanmış 
olan hamurla karşılaştırıldığında büyük farklılıklar göstermek-
tedir. Hamurda esneklik yerine şekil alabilme özelliği tercih 

Mühlenchemie GmbH & Co KG, Germany / Almanya

Lutz POPPER 
Sabine CLAUßEN
Martina MOLLENHAUER

“some enzymes familiar from baking have shown themselves to be useful in pasta and noodle ap-
plications too: while hemicellulases can reduce the viscosity of the dough and thus the water ad-
dition rate (saving money in the production of dry noodles), some carboxyl esterases have turned 
out to be very efficient in improving – and modifying – pasta and noodles.”

“fırıncılıkta bilinen bazı enzimlerin makarna ve erişte uygulamalarında da faydalı oldukları belirlen-
miştir: hemiselülozlar hamurun viskozitesini dolayısıyla da su ekleme oranını azaltırken (kuru erişte-
lerde paradan tasarruf edilmesini sağlar), bazı karboksil esterazların da makarna ve eriştelerin iyileş-
tirilmesinde - ve değiştirilmesinde - oldukça etkili olduğu belirlenmiştir.”



January-March • Ocak-Mart 2015 27BBM DERGİSİ

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

staling is hardly an issue. Nevertheless, some properties 
seem to be useful in both applications, for instance pro-
tein stability. In the case of bread, this is a useful trait for 
volume yield, while in pasta and noodles, good gluten 
improves the cooking tolerance and eating properties. 
Concerning starch, too, there are parallels between the 
processes: in bread making, emulsifiers such as mo-
noglycerides are used to retard the staling of bread thro-
ugh interaction with the starch. In pasta and noodles, 
the same emulsifier improves cooking stability and redu-
ces cooking losses because it retards the gelatinization 
and thus solubilisation of the starch.

Some enzymes familiar from baking have shown 
themselves to be useful in pasta and noodle applicati-
ons too: while hemicellulases can reduce the viscosity 
of the dough and thus the water addition rate (saving 
money in the production of dry noodles), some carboxyl 
esterases have turned out to be very efficient in imp-
roving – and modifying – pasta and noodles. They not 
only improve the cooking tolerance but also activate the 
flour’s own bleaching system, lipoxygenase, resulting in 
brighter and less speckled end products. If yellow pas-
ta and noodles are preferred, these enzymes create a 
brighter background for colouring agents such as caro-
tene or curcuma. 

MATERIALS AND METHODS
HRW wheat flour
Protein: 11.7 % d.b., wet gluten: 26.8 %, Falling Num-

ber: 486 s
Durum wheat semolina
Protein: 13.1 % d.b., wet gluten: 27.1 %, Falling Num-

ber: > 1,000 s

PREPARATION OF THE SPAGHETTI
1,000 g of HRW flour or durum semolina (provenience 

unknown) were premixed with water (15 °C) in a Hobart 
laboratory mixer at slow speed for 5 min and then knea-
ded 10 min in a Sela machine type TR-75W at atmosp-
heric pressure to form a crumbly dough. The dough was 
then pressed through a Teflon dice to form spaghetti with 
a diameter of 1.9 mm +/- 0.2 mm. The spaghetti were 
dried in a climate chamber (Binder KBF 240) at 35 °C and 
60% rel. humidity for 24 h. The noodles were prepared for 
testing by cooking 100 g in 1 l boiling water (0.5 % salt) 
for 8 min. The cooking water was recovered for further 
testing. The noodles were cooled down by rinsing with 1 
l cold water (10 °C) for 5 seconds. 

TEXTURAL EVALUATION
The firmness and stickiness of the spaghetti were tes-

ted with the texture analyzer TA XT2, equipped with a 
“Light Knife Blade”, according to AACC method 66-50.

edilir ve bayatlama da sorun olmamaktadır. Ancak yine de, 
bazı özelliklerin her iki uygulamada da, örneğin protein ka-
rarlılığı açısından, faydalı olduğu görülmektedir. Ekmek söz 
konusu olduğunda, bu hacimsel verim açısından faydalı bir 
özellik iken iyi glüten makarna ve eriştelerde pişme toleransı 
ve yeme özelliklerini iyileştirmektedir. Nişasta dikkate alındı-
ğında, süreçler arasında paralellikler vardır: ekmek yapımında 
monogliseritler gibi emülgatörler nişasta ile etkileşime soku-
larak ekmeğin bayatlamasını geciktirmekte kullanılmaktadır. 
Makarna ve eriştelerde aynı emülgatör jelatinleşmeyi, dolayı-
sıyla da nişastanın çözünürleştirilmesini geciktirdiği için pişme 
kararlılığını iyileştirmekte ve pişme kayıplarını azaltmaktadır. 

Fırıncılıkta bilinen bazı enzimlerin makarna ve erişte uygu-
lamalarında da faydalı oldukları belirlenmiştir: hemiselülozlar 
hamurun viskozitesini dolayısıyla da su ekleme oranını azal-
tırken (kuru eriştelerde paradan tasarruf edilmesini sağlar), 
bazı karboksil esterazların da makarna ve eriştelerin iyileşti-
rilmesinde - ve değiştirilmesinde - oldukça etkili olduğu be-
lirlenmiştir. Bunlar, sadece pişirme toleransını iyileştirmekle 
kalmayıp unun kendi beyazlatma sistemi olan lipoksijenazı 
da aktive ederek daha açık renkli ve daha az benekli nihai 
ürünler elde edilmesini sağlamaktadırlar. Sarı makarna ve 
eriştelerin tercih edilmesi durumunda, bu enzimler karoten 
veya zerdeçal gibi renklendirici maddeler için daha açık renkli 
bir arka plan oluşturmaktadırlar. 

MALZEMELER VE YÖNTEMLER 
HRW (sert kırmızı) buğday unu 
Protein: %11,7 d.b, yaş gluten: %26,8 Düşme Sayısı: 

486 s
Durum buğdayı irmiği 
Protein: %13,1 d.b, yaş gluten: %27,1 Düşme Sayısı: 

> 1,000 s

SPAGETTİNİN HAZIRLANMASI 
1.000 gram HRW (sert kırmızı buğday) unu veya durum ir-

miği (menşei bilinmeyen) bir Hobart laboratuvar mikserinde dü-
şük hızda 5 dakika boyunca su ile ön karıştırma (15°C) işlemine 
tabi tutulmuş ve daha sonra TR-75W model Sela makinede 
atmosfer basıncı altında yoğurularak dağılgan bir hamur elde 
edilmiştir. Hamur daha sonra 1,9 mm +/-0,2 mm yarıçapında 
spagetti oluşturmak için preslenerek Teflon kalıptan geçirilmiş-
tir. Spagetti bir iklim odasında (Binder KBF 240) 35°C’de ve 
%60 nispi nemde 24 saat boyunca kurutulmuştur. Erişteler, 1 
lt kaynayan suda (%0,5 tuz) 100 gram olarak şekilde pişirilerek 
test edilmek üzere hazırlanmıştır. Pişirme suyu daha sonra test 
edilmek üzere ayrılmıştır. Erişteler 5 saniye boyunca 1 lt soğuk 
sudan (10°C) geçirilerek soğutulmuştur. 

KIVAM DEĞERLENDİRMESİ 
Spagettinin dayanıklılığı ve yapışkanlığı “Hafif Bıçak” bu-

lunan TA TX2 kıvam analizörü ile AACC yöntem 66-50’ye 
göre test edilmiştir. 
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DETERMINATION OF THE COOKING LOSS
The cooking water was allowed to cool to room tem-

perature, then stirred with a whisk to create a uniform 
suspension. 10 ml of this were pipetted into conical tubes 
(Fisherbrand, capacity 10 ml) and closed with a lid. The 
tubes were centrifuged at 4 °C for 15 min at 4,590 min-1 
(4,546 g; Heraeus Multifuge 3SR+, Thermo Scientific). Af-
ter centrifugation the samples were kept at 5.3 °C for 24 h.

RESULTS AND DISCUSSION
Improvement of the texture
A major advantage of durum wheat flour pasta as com-

pared to hard and soft wheat flour is its superior cooking 
tolerance and the uniform, firm texture of the cooked pro-
duct. Carboxyl esterase is able to increase the firmness 
of hard wheat noodles significantly. In previous trials, 
pasta made from soft (German) wheat even achieved the 
firmness of durum pasta (data not shown). In the trials 
presented here, the effect was not as strong, but still the 
enzyme reduced the difference in firmness between du-
rum and hard wheat pasta by more than 50 % (Fig. 1).

Carboxyl esterases split fatty acids from the glycerol 
backbone of the glycerides, phospho- and glycolipids 
of the wheat flour. The resulting molecules are known to 
have a stronger interaction with starch, resulting in an 
increased gelatinization temperature. It is also described 
in the literature that lipids in general and lyso-lipids in 
particular associate with proteins during the preparation 
of (bread) dough. This results in an improvement of the 
protein coherence, providing better volume yields in ba-
king. If similar effects occurred during the preparation of 
the pasta dough in spite 
of its low moisture con-
tent, this would streng-
then the pasta texture 
even further. Our results 
shown in Fig. 1 confirm 
the possible strengthe-
ning effect of carboxyl 
esterases in pasta pro-
cessing too.

Reduction 
of stickiness
The reduced sticki-

ness of cooked pas-
ta (Fig. 2) can also be 
explained by the rise in 
the starch gelatinization 
temperature caused by 
carboxyl esterase. The 
reduction of starch le-
akage (Fig. 3) probably 

PİŞİRME KAYBININ BELİRLENMESİ 
Pişirme suyu, oda sıcaklığına kadar soğutulmuş, daha 

sonra tekdüze bir süspansiyon elde etmek amacıyla çır-
pıcı ile karıştırılmıştır. Bunun 10 ml’si konik tüplere alınmış 
(Fisher marka, kapasite, 10 ml) ve bir kapak kapatılmıştır. 
Tüpler daha sonra 4,590 dk-1 ‘da ve 4 °C’de 15 dakika 
santrifüjlenmiştir (4,546 g; Heraeus Multifuge 3SR+, Ther-
mo Scientific) Santrifüjleme işleminden sonra numuneler 
5,3°C’de 24 saat boyunca bekletilmiştir. 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Kıvamın iyileştirilmesi 
Sert ve yumuşak buğday unu ile karşılaştırıldığında durum 

buğdayı unundan yapılan makarnanın en büyük avantajı, üs-
tün pişme toleransı ve pişmiş ürünün tekdüze, sıkı dokusudur. 
Karboksil esteraz sert beyaz eriştelerin dayanıklılığını önemli 
düzeyde arttırmaktadır. Daha önceki deneylerde yumuşak 
(Alman) buğday unundan yapılmış makarnalarda bile durum 
makarnasının dayanıklılığı elde edilmiştir. Burada sunulan de-
neylerde etki o kadar da güçlü olmamıştır ancak enzim yine 
de durum ve sert buğday makarnasının dayanıklılığı arasın-
daki farkı %50’den daha fazla bir oranda azaltmıştır (Şekil 1). 

Karboksil esterazlar beyaz undaki fosfo ve glikolipidler 
olan gliseritlerin gliserol bel kemiğinden gelen yağ asitlerini 
bölmektedir. Ortaya çıkan moleküllerin nişasta ile güçlü bir 
etkileşime girdiği ve jelatinleşme sıcaklığını arttırdığı bilinmek-
tedir. Ayrıca literatürde yaygın olarak görülen lipidler ve lizoli-
pidlerin, hamurun (ekmeğin) hazırlanması esnasında özellikle 
protein ile etkileşime girdiği anlatılmaktadır. Bu, protein tutu-
numunda iyileşme ile sonuçlanarak pişirme esnasında daha 
iyi bir hacim elde edilmesine yol açmaktadır. Aynı etkilerin 

düşük nem içeriğine rağmen 
makarna hamuru hazırlanırken 
de meydana gelmesi duru-
munda, makarna kıvamı daha 
da fazla güçlendirilecektir. Şekil 
1’de gösterilen sonuçlarımız, 
karboksil estarazların makarna 
imalatında da potansiyel güç-
lendirme etkisine sahip olduğu-
nu teyit etmektedir. 

Yapışkanlığın azaltılması 
Pişmiş makarnanın yapışkan-

lığında meydana gelen azalma 
da (Şekil 2) karboksil esteraz 
nedeniyle nişastanın jelatinleş-
me sıcaklığında meydana gelen 
artışla açıklanabilir. Muhteme-
len nişasta bırakma oranındaki 
azalma da (Şekil 3) bu etkiye 
katkıda bulunmaktadır çünkü 
her iki etki de, aksi takdirde 
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adds to this effect because both effects reduce the amo-
unt of free gelatinized starch in the cooking water which 
would otherwise increase the amount of “sticky” starch 
on the surface of the noodles.

Reduction of cooking los ses
Not surprisingly, durum wheat pasta showed the lowest 

cooking losses as 
determined by cent-
rifugation of the co-
oking water (leftmost 
tube in Fig. 3), whe-
reas untreated HRW 
fl our (control) resulted 
in a much higher se-
dimentation volume. 
The reduction of the 
sediments decrea-
sed with increasing 
amounts of carboxyl 
esterase. 

We assume three 
possible causes for 
the reduced cooking 
losses:

• Strengthening of 
the dough structure 
through delaying the 
gelatinization point;

• Additional cross-
linking of the dough components through lipoxygenase-
induced reactions, and

• Stronger lipid - fl our interaction. 
These effects seem to improve the binding of starch and 

protein to the noodle structure, thus reducing the leakage.

eriştelerin yüzeyindeki “yapışkan” nişasta miktarını arttıracak 
olan pişme suyundaki serbest jelatinleşmiş nişasta miktarını 
azaltır. 

Pişirme kayıplarının azaltılması
Hiç de şaşırtıcı olmayacak bir şekilde, pişirme suyunun 

santrifüjlenmesi sonucunda durum buğdayından yapılan 
makarnada pişirme 
kayıplarının en düşük 
seviyede olduğu (Şe-
kil 3 en soldaki tüp), 
işlenmemiş HRW un-
dan (kontrol) yapılan 
makarnada ise daha 
yüksek çökelti hacmi 
olduğu görülmüştür. 
Çökeltilerin azalması 
karboksil esteraz mik-
tarlarının artması ile 
azalma göstermiştir. 

Azalan pişirme ka-
yıpları ile ilgili olarak üç 
muhtemel neden oldu-
ğunu tahmin ediyoruz: 

• Jelatinleşme nok-
tasının geciktirilmesi 
ile hamur yapısının 
güçlendirilmesi;

• Lipoksijenaz ile en-
düklenen reaksiyonlar 

ile hamur bileşenleri arasında daha fazla bağ kurulması ve 
• Daha güçlü lipit-un etkileşimi. 
Bu etkilerin eriştenin yapısındaki nişasta ve protein ba-

ğını güçlendirdiği, dolayısıyla da nişasta bırakmayı azalttığı 
görülmektedir.

Not surprisingly, durum wheat pasta showed the lowest 

possible causes for 

• Strengthening of 

santrifüjlenmesi sonucunda durum buğdayından yapılan 

yıpları ile ilgili olarak üç 
muhtemel neden oldu-
ğunu tahmin ediyoruz: 

              Durum               Control                         100                  200                             300  

Dosage carboxyl esterase (ppm fl our base) Karboksil esteraz dozu (ppm un baz)

Figure 3: Effect of carboxyl esterase on cooking losses from hard wheat pasta (starch leakage into cooking water)

Şekil 3: Karboksil esterazın sert buğday makarnasındaki pişirme kayıplarına etkisi (pişme suyuna nişasta bırakılması)
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hazır Erişte için 
Zenginleştirilmiş un kullanımı

studies show feasibility 
of using fortified flour for 
instant noodles
......................................................................

It is no surprise to professionals working with wheat 
flour products that demand for instant noodles is rising 
around the world. The World Instant Noodle Association 
estimates that the global demand for instant noodles inc-
reased 14% from 2009 to 2013, from 92.2 billion packets 
(bags or cups) in 2009 to 105.5 billion packets in 2013. 
Bangladesh, India and Egypt had the highest estimated 
growth with 2009 to 2013 increases of 267%, 118% and 
117% respectively.

Instant noodles are popular for their convenience and 
low cost. They can be easily adapted for regional taste 
preferences by adjusting the seasoning packet. This has 
helped spread this product beyond Asia. For example, 
from 2009 to 2013, the market demand increased by 
33% in Brazil, 27% in Nigeria, and 19% in the United 
Kingdom, according to the World Instant Noodles Asso-
ciation estimates.

The global trend led fortification advocates to study the 
feasibility of making instant noodles with fortified wheat 
flour to improve nutrition among people who consume 
this convenience food. The conclusion from two studies 
conducted in Asia is that instant noodles can success-

Buğday unu ürünleriyle çalışan profesyoneller açısın-
dan dünya çapındaki hazır erişte talebinin artması şaşır-
tıcı değildir. Dünya Hazır Erişte Birliği, 2009’dan 2013’e 
kadar global hazır erişte talebinin %14 artarak 2009’daki 
92.2 milyar paketten (torba veya kap) 2013’te 105.5 mil-
yar pakete çıktığını tahmin etmektedir. 2009’dan 2013’e 
sırasıyla %267, %118 ve %117 ile en yüksek büyümeyi 
Bangladeş, Hindistan ve Mısır gerçekleştirmiştir.

Hazır erişte, kolaylığı ve düşük maliyeti sayesinde çok 
popülerdir. Baharat paketinin ayarlanması ile bölgesel lez-
zet tercihleri için kolaylıkla adapte edilebilir. Bu da ürünün 
Asya’nın ötesine yayılmasına yardımcı olmuştur. Örne-
ğin Dünya Hazır Erişte Birliği’nin tahminine göre 2009 ile 
2013 arasında pazar talebi Brezilya’da %33, Nijerya’da 
%27, İngiltere’de ise %19 artış göstermiştir.

Global trend, zenginleştirilmiş ürünü savunanların, bu kolay 
hazırlanan gıdayı tüketen insanlar arasında beslenmeyi daha 
da geliştirmek için zenginleştirilmiş un kullanılarak hazır erişte 
üretiminin fizibilitesini aramalarına neden olmuştur. Asya’da 
gerçekleştirilen iki çalışmanın sonuçları, hazır erişte ürününün 
buğday unu ile başarılı bir şekilde yapılabildiğini ve tüketicinin 
ürüne olan kabulünü değiştirmeksizin veya ürünün raf öm-

Food Fortification Initiative (FFI)
Gıda Zenginleştirme İnisiyatifi (FFI)

Sarah ZIMMERMAN

“the global trend led fortification advocates to study the feasibility of making instant noodles with 
fortified wheat flour to improve nutrition among people who consume this convenience food. the 
conclusion from two studies conducted in asia is that instant noodles can successfully be made 
with fortified wheat flour without changing consumers’ acceptance of the product or shortening 
the noodles’ shelf life.”

“Global trend, zenginleştirilmiş ürünü savunanların, bu kolay hazırlanan gıdayı tüketen insanlar ara-
sında beslenmeyi daha da geliştirmek için zenginleştirilmiş un kullanılarak hazır erişte üretiminin fi-
zibilitesini aramalarına neden olmuştur. asya’da gerçekleştirilen iki çalışmanın sonuçları, hazır erişte 
ürününün buğday unu ile başarılı bir şekilde yapılabildiğini ve tüketicinin ürüne olan kabulünü değiş-
tirmeksizin veya ürünün raf ömrünü azaltmaksızın zenginleştirilebileceğini ortaya koymuştur.”   
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fully be made with fortified wheat flour without changing 
consumers’ acceptance of the product or shortening the 
noodles’ shelf life.

A study published in 2011 examined fortification’s im-
pact on typical Asian foods made with wheat flour, inclu-
ding instant noodles. Between August and October 2009, 
researchers in Malaysia and the Philippines conducted 
tests on instant noodles made with wheat flour fortified 
according to World Health Organization recommendati-
ons. The fortification premixes included at least iron, folic 
acid and vitamin B12. The types of tests conducted and 
the results follow.

COLOR
Researchers measured the color of three sets of dough 

sheets – one made with unfortified flour, one made with 
sodium iron EDTA (NaFeEDTA) as the iron fortificant, and 
one made with ferrous fumarate as the iron fortificant. 
The color was measured when the dough sheet was fresh 
and after 24 hours stored at room temperature. The color 
of three dry instant noodle blocks was also measured.

In Malaysia, no unacceptable color differences were 
observed at any time. The color of the final products from 
all flours was acceptable, even though the fortified nood-
les were slightly less bright than the control noodles. In 
the Philippines, grayish specks were noted on the dough 
sheet made from fortified flour, and slightly less bright or 
yellow noodles were reported. These were considered 
minor and acceptable differences in all cases.

rünü azaltmaksızın zenginleştirilebileceğini ortaya koymuştur.

2011’de yayınlanmış bir çalışma, zenginleştirmenin ha-
zır erişte da dahil buğday unu ile imal edilen tipik Asya 
gıdaları üzerindeki etkisini incelemiştir. Ağustos ve Ekim 
2009 arasında Malezya ve Filipinler’deki araştırmacılar, 
Dünya Sağlık Örgütü tavsiyelerine uygun bir biçimde zen-
ginleştirilmiş buğday unuyla üretilen hazır erişte ürünleri 
üzerinde testler gerçekleştirdiler. Zenginleştirme ön karı-
şımları, en azından demir, folik asit ve B12 vitamini içer-
mekteydi. Gerçekleştirilen test türleri ve sonuçlar da bunu 
takip etmektedir.

RENK
Araştırmacılar üç set hamur şeridinin renklerini ölçtü; 

bunlardan biri zenginleştirilmiş undan, bir tanesi demir 
katkısı olarak sodyum demir EDTA’dan (NaFeEDTA), bir 
diğeri ise yine demir katkısı olarak Ferro fumarate’den 
yapılmıştır. Renk, hamur şeridi taze iken ve 24 saat oda 
sıcaklığında depolandıktan sonra ölçülmüştür. Üç kuru 
hazır erişte bloku da ayrıca ölçülmüştür.

Malezya’da hiçbir zaman kabul edilemeyecek bir renk 
farklılığı gözlemlenmemiştir. Zenginleştirilen erişte ürünleri-
nin rengi, kontrol erişte ürünlerinden daha az parlak olma-
sına rağmen, tüm unlarla üretilen nihai ürünlerin rengi kabul 
edilebilir özellikteydi. Filipinler’de zenginleştirilmiş undan 
imal edilmiş hamur şeridinde grimsi parçalar fark edilmiş ve 
belirgin bir biçimde daha az parlak veya sarı erişte ürünleri 
raporlanmıştır. Bunlar, tüm durumlarda küçük kusurlar ve 
kabul edilebilir farklılıklar olarak kabul edilmiştir.
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TEXTURE
In Malaysia, the texture of instant noodles made from 

each type of flour was similar and acceptable, as evalua-
ted by both the texture analyzer and the sensory panel. In 
the Philippines, no significant difference in the firmness of 
the noodle strands was noted.

NOODLE CRUMB AND SHEET STRUCTURE
In Malaysia, each flour sample resulted in instant nood-

les of a similar crumb, which the researchers described 
as slightly yellow, moderately bright, and crumbly. The 
dough sheet for all three samples was described as ha-
ving a moderately tough texture and streaky appearance. 
In the Philippines, noodles made with flour that had been 
fortified with NaFeEDTA resulted in a fine and uniform 
crumb structure, whereas noodles made with flour that 
had been fortified with ferrous fumarate gave a slightly 
bigger crumb structure. Both fortified flours resulted in 
fine grayish-brown spots on the dough sheet structure.

SENSORY EVALUATION
In Malaysia, the sensory characteristics of instant no-

odles from all three flours were judged to be of similar 
quality by a 10-member trained panel. The characteris-
tics evaluated were brightness, yellowness, overall sur-
face appearance, firmness, elasticity, smoothness, ove-
rall texture, and overall quality. In the Philippines, both 
fortified noodles were a similar firmness. Noodles made 
with flour that had been fortified with sodium iron EDTA 
were slightly darker, and noodles made with flour that had 
been fortified by ferrous fumarate were brighter.

RANCIDITY
Malaysian researchers conducted a separate expe-

riment on the peroxide value of instant noodles made 
with five types of flour, including a non-fortified control 
flour. The noodles were stored for one year at ambient 
temperature to determine the effect of fortification on 
shelf life as measured by peroxide value. All samples, 
except for the unfortified control, exceeded the stan-
dard peroxide value limit set for noodles in Japan, indi-
cating that fortification seems to cause some rancidity 
after one year of storage.

To further explore the impact of storage on instant 
noodles, the Food Fortification Initiative (FFI) commissi-
oned the Food Innovation and Resource Centre (FIRC) 
of the Singapore Polytechnic to assess the shelf life of 
instant noodles made with flour fortified with different 
iron compounds. The study was conducted in 2013 
and 2014 and co-funded by the Micronutrient Initiative, 
Muhlenchemie and FFI.

Using an Accelerated Shelf Life Test model, the study 

DOKU
Malezya’da bütün un türlerinden imal edilen hazır eriş-

te ürünlerinin dokusu, hem doku inceleme hem de duyu 
paneli tarafından değerlendirildiğinde, benzer ve kabul 
edilebilir olarak nitelendirilmiştir. Filipinler’de erişte telinin 
sıkılığında hiçbir önemli farklılık gözlemlenmemiştir.

ERİŞTE KIRINTI VE ŞERİT YAPISI
Malezya’da her bir un numunesi, araştırmacıların belirgin 

bir biçimde sarı, kısmen parlak ve kırıntılı olarak tanımladığı 
benzer bir kırıntıyla sonuçlanmaktadır. Hamur şeridi, her 
üç numune için kısmen sert bir doku ve çizgili görünüme 
sahip olarak tanımlanmıştır. Filipinler’de, NaFeEDTA ile 
zenginleştirilmiş erişte ürünleri, iyi ve tek tipte bir kırıntı ile 
sonuçlanırken ferro fumarat ile zenginleştirilmiş undan imal 
edilen erişte ürünlerinin daha büyük bir kırıntı yapısı olduğu 
tespit edilmiştir. Zenginleştirilmiş her iki unda da hamur şe-
rit yapısında iyi gri-kahverengi noktalar görülmüştür.

DUYUSAL DEĞERLENDİRME
Malezya’da her üç undan imal hazır erişte ürünlerinin 

duyusal karakteristikleri, eğitimli 10 üyeden oluşan bir jüri 
tarafından aynı kalitede olarak değerlendirilmiştir. Değer-
lendirilen karakteristikler; parlaklık, sarılık, genel yüzey 
görünümü, sıkılık, elastisite, düzgünlük, genel doku ve 
genel kalitedir. Filipinler’de zenginleştirilmiş erişte ürün-
leri, benzer bir sıkılığa sahiptir.  Sodyum demir EDTA ile 
zenginleştirilmiş undan imal edilen erişte ürünleri, belirgin 
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compared instant noodles made from non-fortified flour 
with instant noodles made from flour fortified with elect-
rolytic iron, ferrous fumarate, encapsulated ferrous fuma-
rate, and sodium iron EDTA. Control samples were stored 
at low temperature and humidity while test samples were 
stored in four different settings representing normal com-
mercial storage conditions in Asian counties with eleva-
ted temperature and humidity conditions.

Throughout the study period, which lasted for a si-
mulated 52 weeks, samples were tested for iron con-
tent, peroxide and free fatty acid content as measures 
of rancidity, pH, moisture, and color. Sensory evaluation 
was also done to compare test samples against control 
samples stored at low temperature.

The study concluded that instant noodles made with 
fortified flour have similar sensory properties and shelf life 
to noodles made with non-fortified flour. Instant noodles 
made with non-fortified flour and flour fortified with elect-
rolytic iron, ferrous fumarate, and encapsulated ferrous 
fumarate were estimated to have shelf lives of at least 
12 months when stored at 30°C or less. Noodles made 
with flour that had been fortified with NaFeEDTA had the 
greatest decline in appearance and flavor over time. The 
amount of NaFeEDTA used in this study, however, was 
greater than the amount recommended by the World He-
alth Organization.

bir biçimde daha koyu ve ferro fumarat ile zenginleştiril-
miş undan imal edilen erişte ürünleri de daha parlaktır.

EKŞİME
Malezyalı araştırmacılar, zenginleştirilmemiş kontrol unu 

da dahil, beş tür undan imal edilmiş hazır erişte ürünündeki 
peroksit değerleri üzerinde ayrı deneyler gerçekleştirmiş-
lerdir. Erişte ürünleri, peroksit değeri ile ölçülen zenginleş-
tirmenin raf ömrü üzerindeki etkisini belirlemek için bir yıl 
boyunca ortam sıcaklığında depolanmıştır. Zenginleştiril-
memiş kontrol numunesi dışındaki tüm numuneler, Japon-
ya için belirlenmiş peroksit standart değer sınırını geçmiştir 
ve bu da zenginleştirmenin bir yıllık depolama sonucunda 
belirli seviyede ekşimeye neden olduğunu göstermektedir.

Gıda Zenginleştirme İnisiyatifi (FFI), depolamanın hazır 
erişte ürünleri üzerindeki etkisini daha da fazla belirle-
mek adına Singapur Politeknik’in Gıda Yenilik ve Kaynak 
Merkezini (FIRC), farklı demir bileşenleri ile zenginleştiril-
miş undan imal edilen hazır erişte ürünlerinin raf ömrünü 
değerlendirmek için görevlendirmiştir.  Çalışma 2013 ve 
2014’te gerçekleştirilmiş ve Mikrobesin Girişimi, Muh-
lenchemie ve FFI tarafından birlikte finanse edilmiştir.

Hızlandırılmış Raf Ömrü Test Modeli kullanılan bu ça-
lışmada, zenginleştirilmemiş undan imal edilen hazır eriş-
te ürünleri ile elektrolitik demir, ferro fumarat, enkapsüle 
ferro fumarat ve sodyum demir EDTA kullanılarak zen-
ginleştirilmiş undan imal edilen hazır erişte ürünleri karşı-
laştırılmaktadır. Kontrol numuneleri düşük sıcaklık ve nem 
altında depolanmış, test numuneleri ise Asya ülkelerinde-
ki normal ticari depolama koşulları olan yüksek sıcaklık 
ve nem koşullarını temsil eden dört farklı ortamda depo-
lanmışlardır.

Simüle edilen 52 haftalık çalışmanın süresi boyunca 
numuneler demir içeriği, peroksit ve serbest yağ asidi 
bakımından ekşilik, pH, nem ve renk için test edilmiştir. 
Düşük sıcaklıkta depolanmış kontrol numuneleri ile test 
numunelerini karşılaştırmak adına, ayrıca duyusal değer-
lendirme gerçekleştirilmiştir.

Çalışma, zenginleştirilmiş un ile imal edilen hazır erişte 
ürünlerinin zenginleştirilmemiş un ile imal edilmiş erişte ürün-
leri ile benzer duyusal özellikleri olduğunu ortaya koymuştur. 
Zenginleştirilmemiş undan ve elektrolitik demir, ferro fumarat 
ve enkapsüle ferro fumarat ile zenginleştirilmiş undan imal 
edilmiş hazır erişte ürünlerinin, 30°C ve daha aşağısında 
depolandığında, en azından 12 aylık bir raf ömrü olduğu 
tahmin edilmektedir. Söz konusu zaman boyunca görünüm 
ve tat olarak en büyük gerilemeyi, NaFeEDTA ile zenginleşti-
rilmiş undan imal edilen erişte ürünleri yaşamışlardır. Bu ça-
lışmada kullanılan NaFeEDTA miktarı, Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından tavsiye edilen miktardan fazladır.
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This display of instant noodles for sale in a shop in Honiara, Solomon Islands, is indicative of the growing popularity of this convenience 
food. FFI photo by Becky Tsang.
Solomon Adaları, Honiara’da satılan noodle’lar bu gıdanın artan popülaritesini göstermektedir. FFI Fotoğrafı Beck Tsang tarafından çekilmiştir.

Global flour fortification guidelines recommend levels of 
iron based on the population’s average per capita whe-
at flour availability. Recommendations where wheat flour 
availability is less than 150 grams per person per day, 
which is typical in Asia, call for 40 parts per million Na-
FeEDTA or 60 parts per million ferrous sulfate or ferrous 
fumarate. Electrolytic iron is not recommended in Asia as 
it is not easily absorbed and would not be expected to 
have a health impact where flour availability is low.

Iron is essential for the prevention of iron-deficiency 
anemia. This global health problem reduces productivity, 
impairs a child’s mental capacity, and contributes to ma-
ternal deaths. To have a health impact, fortification must 
include a type of iron that will not cause sensory changes 
so consumers accept the product. Enough easily-absor-
bed iron must be included to provide a health benefit, and 
a commonly consumed food must be made with the for-
tified flour.

Flour is usually fortified with folic acid to help prevent 
neural tube birth defects such as spina bifida. Folic acid 
and other B vitamins used in fortification rarely cause 
sensory or shelf life problems; consequently these studi-
es focused on iron. These two studies indicate that for-
tifying flour used for instant noodles is feasible. Given the 
expanding global market of instant noodles, this conve-
nience foods represents a way to provide more vitamins 
and minerals to potentially millions of people worldwide.

For the study on fortification’s impact on Asian’s wheat flour products, see  
http://www.ffinetwork.org/plan/documents/AsiaFoodImpact.pdf
For the study on the accelerated shelf life of instant noodles made with 
fortified flour, see  
http://www.ffinetwork.org/about/stay_informed/publications/documents/
InstantNoodleShelfLife.pdf
For global guidelines on flour fortification, available in six languages, see  
http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/wheat_maize_for-
tification/en/

Global un zenginleştirme talimatları, nüfus içerisinde kişi 
başına düşen ortalama demir seviyelerini tavsiye etmekte-
dir. Asya’da olduğu gibi, günlük kişi başına buğday ununun 
150 gramdan daha az olduğu durumlarda, milyonda 40 
parça NaFeEDTA, 60 parça ferro sülfat veya ferro fumarat 
tavsiye edilmektedir.  Elektrolitik demir kolay emilemediği 
için Asya için tavsiye edilmez ve un mevcudiyetinin düşük 
olduğu durumlarda sağlığa bir etki oluşturması beklenmez.

Demir, demir eksikliği anemisinin önlenmesi için gereklidir. 
Bu global sağlık problemi; üretkenliği düşürür, çocukların zi-
hinsel kapasitesine zarar verir ve anne ölümlerine katkıda bu-
lunur. Sağlık üzerinde etkili olabilmesi için zenginleştirmenin, 
tüketicilerin ürünü kabullenmesi adına duyusal değişikliklere 
neden olmayacak türde bir demir içermesi gerekmektedir. 
Sağlığa faydalı olması adına, kolayca emilebilen demirin gıda-
ya yeterli miktarda dahil edilmesi ve yaygın şekilde tüketilen 
bir gıdanın zenginleştirilmiş un ile üretilmesi gerekmektedir. 

Ayrık omurga gibi doğuştan gelen sinir yolu bozukluklarını 
önlemek adına un genellikle folik asitle zenginleştirilir. Zengin-
leştirmede kullanılan folik asit ve diğer B vitaminleri, nadiren 
duyusal veya raf ömrü problemlerine neden olur; daha sonra 
bu çalışmalar demir üzerinde yoğunlaşmıştır Bu iki çalışma 
hazır erişte ürünleri için zenginleştirilmiş un kullanılmasının 
uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Hazır erişte için ge-
nişlemekte olan global pazar da göz önüne alındığında, kolay 
hazırlanan bu gıda dünya çapında milyonlarca insana vitamin 
ve mineral sağlamak için iyi bir yöntem ileri sürmektedir.

Çalışmanın Asya’nın buğday unu ürünleri üzerindeki etkisini görmek için 
http://www.ffinetwork.org/plan/documents/AsiaFoodImpact.pdf bağlantısına 
bakınız.

Zenginleştirilmiş un ile üretilmiş hazır erişte ürünlerinin hızlandırılmış raf 
ömrü çalışması için http://www.ffinetwork.org/about/stay_informed/publicati-
ons/documents/InstantNoodleShelfLife.pdf bağlantısına bakınız.

Altı farklı dilde mevcut olan un zenginleştirmesi global kuralları için http://
www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/wheat_maize_fortificati-
on/en/ bağlantısına bakınız.
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All the information you need 
from production to export in 

milling industry,  is at yourhand 
with Miller’s Handbook.

DEĞİRMENCİNİN
BAŞUCU KİTABI
Değirmencilikte üretimden
ihracata kadar ihtiyaç 
duyduğunuz tüm bilgiler
Değirmencinin el kitabı
ile elinizin altında…

ll the information you need ll the information you need 

MILLER’S
GATEWAY OPENING TO THE WORLD
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fırıncılıkta fabrikasyon 
ve butik dönemi

fabrication and boutique 
bakery period in bakery 
sector
......................................................................

Journalist Kezban Karaboga sheds light to the deve-
lopment of the bakery sector in her research on the de-
velopment of Turkish bakery sector that was published 
in Newspaper Dunya.  Here are some highlights from the 
research of Ms. Karaboga: “Bread consumption rate in 
Turkey exceeds 100 kg per person.  Turkish bakery sec-
tor occupying the top rank in Europe with this consumpti-
on rate undergoes substantial changes.  Two new trends 
prevail in the sector: Tendency towards the fabrication 
and increase in the number of boutique bakeries...

Bread production in small bakery shops is replaced 
with large production processes at factories. Large com-
panies make production at factories and send their pro-
ducts to all locations.  Among those, UNO and Doygun 
Gida are the most prominent ones.  UNO brand products 
are delivered to 81 cities throughout Turkey.  Doygun 
Gida meet with the consumers at more than 2 thousand 
sales points. 

The variety of bread increases.  Whole wheat, whole 

Türkiye fırıncılık sektörünün gelişimine yönelik bir 
araştırma hazırlayan gazeteci Kezban Karaboğa, Dün-
ya Gazetesi’nde yayınlanan haberinde sektörün gelişi-
mini gözler önüne seriyor. Karaboğa’nın tespitleri şöyle: 
“Türkiye’de ekmek tüketimi kişi başı 100 kg’ı geçiyor. 
Bu tüketimle Avrupa’da birinci sırada yer alan Türkiye 
ekmekçilik sektörü kabuk değiştiriyor. Sektörde iki yeni 
trend var: Fabrikasyon üretime yöneliş ve butik fırın sayı-
sındaki artış...

Küçük ekmek fırınlardaki ekmek üretimi yerini büyük 
fabrikasyon üretime bırakıyor. Büyük şirketler fabrikasyon 
üretim yapıp, ürünlerini bütün noktalara gönderiyor. UNO 
ve Doygun Gıda bunlardan öne çıkanlar. UNO markalı 
ürünler Türkiye’nin 81 iline gidiyor. Doygun Gıda, 2 bini 
aşkın satış noktası ile tüketiciye ulaşıyor.

Ekmekte çeşitlilik artıyor. Klasik tek çeşit fırın ekme-
ğinin yerine, tam buğdaylı, tam tahıllı, çavdarlı, yulaflı, 
cevizli, zeytinli ekmekler üretiliyor. Odunda, kara fırın ek-
mek anlayışı, yerini unlu mamullere bırakıyor. 

turkish bakery sector sustains its growth with two trends- fabrication and boutique bakery.  Bread 
production in small bakery shops is replaced with large production processes at factories. the 
variety of bread increases.  whole wheat, whole grain, rye, oat breads, breads with olives and wal-
nuts are produced instead of the traditional one variety bakery bread.  Bread baked in a wood-fired 
oven is replaced with bakery products.

türkiye fırıncılık sektörü, fabrikasyon ve butik olmak üzere iki trendle büyümesini sürdürüyor. küçük 
ekmek fırınlardaki ekmek üretimi, yerini büyük fabrikasyon üretime bırakıyor. Ekmekte çeşitlilik artı-
yor. klasik tek çeşit fırın ekmeğinin yerine, tam buğdaylı, tam tahıllı, çavdarlı, yulaflı, cevizli, zeytinli 
ekmekler üretiliyor. Odunda, kara fırın ekmek anlayışı, yerini unlu mamullere bırakıyor.
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grain, rye, oat breads, breads with olives and walnuts 
are produced instead of the traditional one variety ba-
kery bread.  Bread baked in a wood-fired oven is rep-
laced with bakery products.  Bakeries produce different 
varieties of breads and bakery products in their shops 
in order to meet the demands of the consumers.  The 
number of boutique bakeries increases.  These bakeries 
have wide range of products, however they do not have 
branches.  Different variety of breads, bakery products 
are sold in these shops in addition to traditional bread.  
This development is anticipated to extend to all of the 
bakery shops. 

There are changes at consumer end, too.  Consumers 
want to see all products ‘in one place’.  Products offe-
red on stylish counters have high number of buyers.  The 
number of “transparent facilities” sharing their producti-
on areas with consumer increases.  And yet, consumers 
provided with the opportunity to see the production have 
increased demands.  Halil Ibrahim Balci, President Tur-
kish Bakeries Federation, made remarks on the changes 
in the sector and said: “Normal loaf of bread occupies 
has a certain market share.  The volume of sales for dif-
ferent varieties of breads such as organic, whole meal, 
whole wheat, rye, oat breads increase.  The demand for 
whole wheat bread is higher when compared with the 
others”. 

EUROPEANS LIKE ‘ASSORTED’ BREAD 
Researches show that Turkish people consume 86 mil-

lion breads a day and 31.4 billion breads in one year.  
Bread consumption per person exceeds 100 kg.  Turkey 
holds the top rank in Europe with the consumption rate.  

Fırıncılar, tüketicinin tüm taleplerini karşılamak için çe-
şit ekmek, unlu mamul üretimlerini de kendi tezgahların-
da yapıyor. Butik fırınların sayısı artıyor. Bu fırınlarda ürün 
çeşit sayısı çok ama şubeleri de yok. Buralarda ekmeğin 
yanında, ekmek çeşitleri, unlu mamuller yer alıyor. Bu 
gelişmenin tüm fırınlara yayılması bekleniyor.

Bir başka değişim de tüketiciler tarafında yaşanıyor. 
Tüketiciler artık tüm ürünleri ‘aynı mekanda’ görmek 
istiyor. Şık tezgahlarda sunulan ürünlerin alıcısı çok. 
Üretim mekanlarını, tüketici ile paylaşan “şeffaf tesisle-
rin” sayısı artıyor. Böyle olunca, üretimi yerinde görme 
imkanı bulan tüketicinin talebi artıyor. Sektördeki de-
ğişimleri değerlendiren Türkiye Fırıncılar Federasyonu 
Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Normal somun ekmeğin 
belli bir pazar payı var. Organik, kepekli, tam buğday, 
çavdar, yulaflı gibi çeşit ekmeklerimizin satışı artarak 
sürüyor. Tam buğday ekmeğine talep diğerlerine göre 
daha yüksek.” dedi.

AVRUPALI ‘ÇEŞİT’ EKMEK SEVİYOR
Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de günde 86 milyon 

adet, yılda 31.4 milyar adet ekmek tüketiliyor. Kişi başına 
ekmek tüketimi 100 kg’ı geçiyor. Bu tüketim miktarıyla 
Türkiye, Avrupa’da ekmek tüketiminde birinci sırada. En 
az tüketimin olduğu ülke ise İngiltere. İngilizler, yılda 32 
kilogramla en az ekmek tüketen ülke. Örneğin İspanya’da 
36 kg, Bulgaristan’da ise 95 kg. ekmek tüketiliyor.

Ekmek tüketiminin bir kültür olduğunu ifade eden Halil 
İbrahim Balcı, “Avrupa’da ekmeği ‘çeşit olarak’ daha çok 
görme imkanı var. Tüketiciler, arzu ettikleri ekmeği dilimler 
halinde satın alırken, bir alımda farklı çeşitleri tercih ettik-
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England is the country with the lowest consumption. 
English consumers occupy the lowest rank in the list with 
32 kilograms a year.  For example, Spain consumers 36 
kg and Bulgaria consumes 95 kg bread. 

Halil Ibrahim Balci stated that bread consumption is a 
culture and said: “It is possible to see ‘assorted’ breads 
in Europe.  Consumers buy breads of their choice in sli-
ces and you sometimes witness that they buy different 
varieties at once.  France and Germany have wide range 
of bakery products. The assortments in these countries 
are named after the dough they are made of, their sha-
pes, the firmness of the bread and the garnishes used on 
top of the breads”.

‘WE EXPORT TO YEMEN’
Mr. Balci emphasized that the bakery sector follows the 

technology closely and said: “2015 will be a year with 
extensive use of technology and increased production 
volume.  Exports of Turkey should not be overlooked.  
We export bakery products to countries like Iraq, Saudi 
Arabia, Yemen, Israel, Azerbaijan, Lebanon, etc. in high 
quantities”.  Mr. Balci said: “Turkey`s share in the global 
wheat flour exports is 16.6 percent.  These exports acco-
unting to approximately $1 billion brought the top rank to 
Turkey in the global arena and bakery products exports 
generate $1.5 billion revenue for Turkey.” 

MORE THAN 50 DIFFERENT VARIETIES 
OF BREAD WERE CONSUMED IN ANCIENT 
GREECE
The history of bread dates back to 8 thousand years 

ago.  It is known that the wages of 
the workers that built the pyramids 
were paid with bread.  Goddess of 
Bread was among the most impor-
tant ones in Ancient Greece, there 
were more than 50 different vari-
eties of bread.  Sesame, almond 
and sweet breads were produced 
in the Medieval Era in addition to 
wheat bread, unleavened rye and 
oat breads.  There were Guilds of 
Bakeries based on the variety of 
the bread baked.  English people 
founded Bread Courts in order to 
determine the basis weight and 
price of the bread.  At present 
time, bread is still on the seat of 
honour in today`s Turkey consu-
ming pasta with bread. 

lerine şahit olabiliyorsunuz. Fransa ve Almanya’da çeşit 
çok. Buradaki ekmek çeşitleri, yapıldıkları malzemeden, 
yoğruldukları hamurdan, aldıkları şekilden, ekmeğin içinin 
yoğunluğundan ve üstlerine serpilen garnitürün türünden 
isimlerini alıyor” dedi.

‘YEMEN’E GÖNDERİYORUZ’
Ekmekçilik sektörünün, teknolojiyi yakından takip etti-

ğini belirten Balcı, “2015, sektörün hem teknolojik hem 
de miktar olarak üretimin arttığı bir yıl olacak. Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği ihracatı da göz ardı etmemek lazım. Baş-
ta Irak, S.Arabistan, Yemen, İsrail, Azerbaycan, Lübnan 
vb. ülkelere önemli miktarlarda ‘unlu mamul’ gönderiyo-
ruz” dedi. Balcı, “Türkiye’nin un ihracatı, dünya buğday 
unu ihracatından yüzde 16.6 pay alıyor. Yaklaşık 1 milyar 
dolarlık ihracat, Türkiye’ye dünya 1’inciliğini getirmiştir ve 
unlu mamuller ihracatı Türkiye’ye 1.5 milyar dolarlık gelir 
sağlıyor” diye konuştu.

ANTİK YUNAN’DA 50’DEN FAZLA 
EKMEK ÇEŞİDİ VARDI
Ekmeğin tarihi, 8 bin yıl önceye kadar uzanıyor. Pira-

mitlerin inşasında çalışanlara emeklerinin karşılığının ek-
mekle verildiği biliniyor. Antik Yunan’da Ekmek Tanrısı en 
önemli tanrılardandı, 50’den fazla ekmek çeşidi vardı. 
Ortaçağ’da düz buğday, mayasız arpa ve çavdar ekme-
ğine ek olarak, susamlı, bademli ve şekerli ekmekler de 
tüketiliyordu. Pişirilen ekmeğin çeşidine göre Fırıncı Lon-
caları vardı. İngilizler, ekmeğin gramaj ve fiyatını tespit et-
mek için Ekmek Mahkemeleri kurmuştu. Bugün, makar-
nayı ekmekle birlikte tüketen günümüz Türkiye’sinde ise 
ekmek hala başköşede.”

Source - Kaynak: 
Ekmek iki trendle büyüyor: Fabrikasyon ve butik, Kezban Karaboğa, www.dünya.com
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Joost Vlaanderen, who has developed “Perfect Store 
Project” which was successfully applied in more than 30 

Mondelez International’ın faaliyet gösterdiği 30’dan 
fazla ülkede başarıyla uygulanan ‘Mağaza İçi Mükemmel-

......................................................................................

Before the governments, private sector members have 
started to work for food waste and famine which affect 
the whole world. Milano Protocol, which was formed by 
The BCFN Forum of Barilla and which is intended at ze-
ro-famine, fight against obesity, reduction of food waste 
and expanding sustainable agriculture, was put into fi-
nal form at the 6th Internatio-
nal Food and Nutrition Forum 
which was held in Milano on 
3-4 December 2014. 

Milano Protocol which was 
prepared and opened to the 
discussion first by BCFN in 
2013 and which is an open 
commitment to the whole world 
will be open for signature for all 
the participating countries at 
EXPO 2015 which will be held 
in Milano between the dates of 
1May and 31 October 2015.  
The extent of this protocol 
which was signed by lots of non-governmental organi-
zations and scientists will be expanded and will be open 
for signature for the countries and all the society. The 
protocol which is supported by Matteo Renzi Govern-
ment in Italy will be put on the agenda of EU Commission

Tüm dünyayı etkileyen gıda israfı ve açlık sorununa, 
devletlerden önce özel sektör sahip çıkarak, somut 
adımlar atmaya başladı. İtalyan gıda şirketi Barilla’nın 
kurduğu BCFN Vakfı (Barilla Center for Food & Nutrition) 
tarafından oluşturulan ve “Sıfır açlık, obeziteyle müca-
dele, gıda israfının azaltılması ve sürdürülebilir tarımın 

yaygınlaştırılmasını” amaçlayan 
Milano Protokolü, Milano’da 3-4 
Aralık 2014 tarihlerinde gerçek-
leştirilen 6.Uluslararası Gıda ve 
Beslenme Forumu’nda son ha-
line getirildi. 

İlk kez 2013 yılında BCFN ta-
rafından hazırlanarak tartışmaya 
açılan ve dünyanın geleceği için 
açık bir taahhüt olan Milano Pro-
tokolü, 1 Mayıs - 31 Ekim 2015 
tarihleri arasında Milano’da 
yapılacak EXPO 2015’te tüm 
katılımcı devletlerin nezdinde 
imzaya açılacak. Birçok sivil 

toplum örgütü ve bilim insanının imzaladığı bu protoko-
lün kapsamı genişletilerek devletlerin ve tüm toplumun 
imzasına açılacak. Matteo Renzi Başbakanlığındaki İtal-
yan Hükümeti tarafından da desteklenen protokol, AB 
Komisyonu’nun da gündemine alınacak. 

Private sector undertakes the waste of food and famine problem before governments. milano Pro-
tocol was formed by BcfN forum of Italian food company Barilla. the protocol was intended at 
zero-famine, fight against obesity, reduction of food waste and expanding sustainable agriculture.

dünyanın gıda israfı ve açlık sorununa devletlerden önce özel sektör sahip çıktı. İtalyan gıda şirketi 
Barilla’nın kurduğu BcfN vakfı tarafından oluşturulan ve “sıfır açlık, obeziteyle mücadele, gıda israfının 
azaltılması ve sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılmasını” amaçlayan milano Protokolü’ne son hali verildi. 

Barilla, gıda ve açlık sorununa sahip çıktı

Barilla undertakes the food and famine problem 

a new managing director to 
mondelēz International turkey
.............................................................................................................

Joost vlaanderen was appointed as managing director to mondelēz International turkey which is 
one of the leading representatives of global confectionery sector.

dünya şekerleme sektörünün önde gelen temsilcilerinden mondelēz International’ın türkiye Genel 
müdürlüğüne Joost vlaanderen atandı. 

mondelēz International türkiye’ye yeni Genel müdür
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countries where Mondelēz International operates, was 
appointed as Managing Director to Mondelēz Interna-
tional Turkey.  

Born in Netherlands, Joost Vlaan-
deren started his career in Heineken 
and worked as Export Manager in Cad-
bury in 2000. Vlaanderen who took 
several responsibilities in Sweden dur-
ing the merger of Cadbury and Sti-
morol in 2002 returned to Netherlands 
and worked as Chain Stores Manager, 
Channel Manager and Sales Director in 
Sales Department. Becoming Country 
Director in Netherlands in 2006, Vlaan-
deren worked as Managing Director of 
Cadbury Northern European Operations 
which consists of 11 countries in gum category and he 
worked as a member of Cadbury European Leadership 
Team in 2008. After Kraft Foods purchased Cadbury in 
2010, Vlaanderen who settled to Sweden developed 
“Perfect Store Project” here. Vlaanderen, who joined 
to global sales team in 2013 in order to apply “Perfect 
Store” which became priority for sales staff, applied this 
program in various regions of the world with his team 
through intensive travels.

Joost Vlaanderen started his work as Managing Direc-
tor in Mondelēz International Turkey on 1 January 2015.

lik Programı’nı geliştiren Joost Vlaanderen, Mondelēz In-
ternational Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı. 

Kariyerine Heineken’de başlayan Hol-
landa doğumlu Joost Vlaanderen, 2000 
yılında Cadbury’de İhracat Müdürü ola-
rak görev yaptı. 2002’de Cadbury ve 
Stimorol şirketlerinin birleşme sürecinde 
İsveç’te çeşitli sorumluluklar üstlenen 
Vlaanderen, daha sonra Hollanda’ya 
dönerek satış departmanında Zincir Ma-
ğazalar Müdürlüğü, Kanal Müdürlüğü ve 
Satış Direktörlüğü görevlerinde bulundu. 
2006 yılında Cadbury Hollanda’nın Ülke 
Direktörü olan Vlaanderen, 2008’de sakız 
kategorisinde 11 ülkeden oluşan Cad-
bury Kuzey Avrupa Bölgesi Genel Müdü-

rü ve Cadbury Avrupa Liderlik Ekibi’nin bir üyesi oldu. 
2010 yılında Kraft Foods’un Cadbury’i satın almasının ar-
dından İsviçre’ye yerleşen Vlaanderen, burada ‘Mağaza 
İçi Mükemmellik Programı’nı geliştirdi. Satış ekibinin ön-
celiği haline gelen ‘Mağaza İçi Mükemmellik Programı’nı 
dünya çapında uygulamak üzere 2013 yılında Küresel 
Satış ekibine katılan Vlaanderen ekibiyle birlikte yoğun 
seyahatleriyle dünyanın farklı yerlerinde geliştirdikleri bu 
programı uyguladı.

Joost Vlaanderen, 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla Mondelēz 
International Türkiye’nin Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Offered first in Manhattan in 1912, world famous Oreo 
is the number one biscuit brand in the world, according to 
the data of Euromonitor International Limited 2014. The 
producer company which has started works in Turkish 
market recently, offered Oreo to the taste of biscuit con-
sumers all over Turkey. 

Oreo hit the shelves with 38 gr, 95 gr, 228 gr wrapping 
preferences which are produced specially for Turkey. Its 
first commercial was also released on TV. 

İlk kez 1912 yılında Manhattan’da beğeniye sunulan ve 
dünya çapında üne sahip olan Oreo, 2014 Euromonitor 
International Limited verilerine göre dünyanın 1 numaralı 
bisküvisi. Bir süre önce Türkiye pazarına yönelik çalışma-
larına başlayan üretici firma, Oreo’yu tüm Türkiye’deki 
bisküvi tüketicilerinin beğenisine sundu.

Türkiye için özel olarak üretilen 38 gr, 95 gr ve 228 
gr’lık paket seçenekleriyle raflardaki yerini alan Oreo’nun 
ilk reklam filmi de televizyon kanallarında gösterime girdi.

Oreo artık tüm türkiye’de

Oreo is now all over turkey 
...........................................................................

100 year old biscuit brand Oreo, producing in 12 
countries, selling in 74 countries, met the con-
sumers in turkey.

toplam 12 ülkede üretimi, 74 ülkede satışı olan 
100 yıllık bisküvi markası Oreo, tüm türkiye’deki 
bisküvi tüketiciyle buluştu.
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During the “Noodle Breeze in Turkish Cuisine” workshop 
held by NUDO which is the retail brand of leader flour ex-
porter in Turkey, Erişler Gıda, Abdullah Eriş who is the ma-
naging director of retail category in Erişler Gıda prepared 
tasteful noodles together with the talented chef of Interna-
tional Hospitality Academy - USLA, Cenk Akkaya. 

During the workshop where there were enjoyable mo-
ments, NUDO with “Ballı Mahmudiye” from traditional Ot-
toman palace cuisine attracted attention. In the activity 
where palace cuisine come together with Noodle which 
was adapted to Turkish palate for the first time, Turkish 
wedding soup with noodle, Ballı Mahmudiye with noodle, 
tsatsiki with noodle and rice pudding with noodle offered 
to the participants were admired.

Doygun, leading bread producer of Turkey, offers ser-
vice with its Doygun Professional brand to the industrial 
kitchens like hotel, restaurant, cafes and catering compa-
nies. Doygun Professional which has 39 different product 

Türkiye’nin lider un ihracatçısı Erişler Gıda’nın peraken-
de sektöründeki taşıyıcı markası Nudo’nun ev sahipliğinde 
düzenlenen “Türk mutfağında noodle esintileri” atölyesin-
de, Erişler Gıda Perakende Grubu Genel Müdürü Abdullah 
Eriş, USLA Lezzet Akademisi’nin hünerli şefi Cenk Akkaya 
ile birlikte birbirinden lezzetli noodle tarifleri hazırladı. 

Renkli anların yaşandığı atölye çalışmasında, geleneksel 
Osmanlı Saray Mutfağı’ndan Ballı Mahmudiye’nin NUDO 
ile sentezlenmiş usulu büyük ilgi gördü. Türk damak tadı-
na uyarlanmış noodle’ın ilk kez saray mutfağıyla bir araya 
geldiği aktivitede, katılımcılara sunulan Türk Usulu Noodle 
Menüsü’nde yer alan Noodle’lı Düğün Çorbası, Noodle’lı 
Ballı Mahmudiye, Noodle’lı Kuru Cacık ve Noodle’lı Sütlaç 
beğeni topladı.

Türkiye’nin önde gelen endüstriyel ekmek üreticisi Doy-
gun, otel, restoran, kafe ve catering firmaları gibi endüst-
riyel mutfaklara Doygun Profesyonel markası ile hizmet 
veriyor. Paketli endüstriyel ürünlerde 39, donuk ürünler-

“türk mutfağında  Noodle  
Esintileri” 

doygun’dan endüstriyel  
mutfaklara 149 seçenek

“Noodle Breeze in turkish 
cuisine”

149 options from doygun 
for the industiral kitchens 

...........................................................................

...........................................................................

the first local noodle brand of turkey NudO 
brought the favorite tastes of turkish cuisine to-
gether in noodle.

One of the leading representatives of Industrial 
bread sector, doygun offers to industrial kitch-
ens its doygun Professional brand which in-
cludes 149 options. 

türkiye’nin ilk yerli noodle markası NudO, ge-
leneksel türk mutfağının en gözde lezzetlerini 
noodle’la buluşturdu. 

Endüstriyel ekmek sektörünün önde gelen tem-
silcilerinden doygun, endüstriyel mutfaklara 149 
çeşidi bünyesinde barından doygun Profesyonel 
markasıyla hitap ediyor.
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2. sabri Ülker science award competition  
has become international

ranges in packaged industrial products and 110 in frozen 
products offers tasteful products through its branches and 
export frozen products to the world. Doygun Professional 
products provide significant advantages as they are prac-
tical, economic and easy to prepare. Its plants achieve sig-
nificant savings in terms of time, place, qualified employee, 
raw material and production.  

SOLUTION PARTNERS FOR PROFESSIONAL 
KITCHENS 
Doygun Professional offers traditional flavors like bagels, 

pastry, buns and croissant, danish, swirl, muffins, cooki-
es and salty cookies to non-domestic kitchens. Doygun 
Sales and Marketing director Murat Sertan Sağmanlı sta-
tes the fact that they can come across challenges about 
qualified workforce, costs, and standards. He also states 
that making R&D studies in the area of expertise; Doygun 
has developed products ensuring solutions for industrial 
kitchens by.  

de ise 110 farklı ürün çeşidi bulunan Doygun Profesyonel, 
lezzetlerini Türkiye geneline bayileri kanalıyla taşırken, yurt 
dışına da donuk ürün ihracatı yapıyor. Doygun Profesyonel 
ürünleri pratik, ekonomik, kolay ve hızlı hazırlanıyor olması 
bakımından önemli avantajlar sunuyor. İşletmeler zaman, 
mekân, kalifiye eleman, hammadde ve üretim gibi maliyet-
leri artıran en önemli alanlarda yüksek tasarruf sağlıyor. 

PROFESYONEL MUTFAKLARIN ÇÖZÜM ORTAĞI
Doygun Profesyonel, ev dışı mutfaklara, simit, açma, po-

ğaça gibi geleneksel tatlardan kruvasan, danish, swirl, mini 
börekler ve tatlı-tuzlu kurabiyelere kadar pek çok farklı lezzet 
sunuyor. Doygun Ticaret ve Pazarlama Müdürü Murat Ser-
tan Sağmanlı, gerçekleştirdikleri pazar araştırmalarında otel, 
kafe, restoran, catering gibi firmaların unlu mamul ürünleri ile 
ilgili nitelikli işgücü, maliyet ve standart zorlukları yaşayabil-
dikleri sonucuna ulaştıklarını ve Doygun’un uzmanı olduğu 
bu alanda Ar-Ge çalışmaları yaparak endüstriyel mutfaklara 
çözüm sağlayacak ürünler geliştirdiklerini belirtti. 

Sabri Ülker Science Award was brought into life by 
Sabri Ülker Food Research Foundation in order to sup-
port research and education programs as one of the 
key missions. Sabri Ülker Science Award is intended to 
encourage scientists in universities, industry, and other 
research institutes and to improve public health by this 
means. 

Under the light of developments in 
nutrition, health and medicine, Sabri Ül-
ker Food Research Foundation Science 
Award awaits for scientists from all over 
the world in its second year while it is held 
aiming to encourage healthy life, to sup-
port researches, education programs and 
scientific studies, to help socially benefici-
al innovations develop. The last submissi-
on date for the competition is April 1 2015. 
Further details on the competition can be 
found at: www.sabriulkerbilimodulu.org

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı temel 
misyonlarından biri olan araştırma ve eğitim programları-
nın desteklenmesi hedefi doğrultusunda hayata geçirilen 
Sabri Ülker Bilim Ödülü, akademi, endüstri ve araştırma 
enstitülerindeki bilim insanlarını teşvik etmeyi ve bu saye-
de toplum sağlığına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Beslenme, sağlık ve tıp alanındaki ge-
lişmeler ışığında, Sabri Ülker Gıda Araştır-
maları Enstitüsü Vakfı Bilim Ödülü; sağlıklı 
yaşam tarzını teşvik etmek, araştırma, eği-
tim programları ve bilimsel girişimleri des-
teklemek, topluma faydalı inovasyonların 
geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla 
düzenlenirken, yarışma ikinci senesinde 
dünya çapında bilim insanlarına çağrıda 
bulunuyor. Son başvuru tarihi 1 Nisan 
2015 olarak belirtilen yarışmaya ilişkin 
daha ayrıntılı bilgi www.sabriulkerbilimo-
dulu.org adresinden edinilebilir.

2. sabri Ülker Bilim Ödülü Yarışması dünyaya açıldı

through sabri Ülker science award which was brought into life by sabri Ülker food research foun-
dation, the person who makes difference with scientific researches for food, nutrition and good living 
will be awarded with 100.000 turkish liras. the competition has become open to the participation of 
scientists from all over the world. 

sabri Ülker Gıda araştırmaları Enstitüsü vakfı bünyesinde düzenlenen sabri Ülker Bilim Ödülü ile gıda, 
beslenme ve sağlıklı yaşam alanlarındaki bilimsel araştırmalarıyla fark yaratan bir kişi 100 Bin tl’lik  
ödülün sahibi olacak. Yarışma, bu sene dünya çapında tüm bilim insanlarının katılımına açık hale getirildi.

.................................................................................................................
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One of the leading flour producers, Erişler Gıda achi-
eved the targets in 2014 thanks to its main brand Nudo 
in retail industry. Erişler Gıda, which has started noodle 
production appealing to Turkish palate after 3.5 years of 
D&R studies and which has introduced the very first local 
noodle of Turkey to the Turkish cuisine, reached its target 
for Nudo in 2014. 

RESPONDING DIFFERENT NEEDS 
Abdullah Eriş, Managing Director of 

Erişler Gıda Retail Group, states that 
noodle market in Turkey gradually incre-
ases and he mentioned that their target 
is to dominate 50 percent of the market 
in two years. He also stated that they 
closed the year with 25 percent market 
share in 2014, the year they introduced 
Nudo brand to the consumers.  Stating 
that Nudo is preferred by the ones ha-
ving healthy and practical meals without 
ignoring the taste during the busy pace 
of daily life, Abdullah Eriş mentioned 
that Nudo is enjoyed by Turkish consu-
mers and 85 percent of young people 
like Nudo. 

Managing Director of Erişler Gıda Retail Group, Eriş 
explained that Nudo responds different needs with cup, 
table and bag. He stated as follows: “This interest has 
nearly doubled the size of the market in two years.”  

Türkiye’nin önde gelen un üreticilerinden Erişler Gıda, 
perakende alanındaki amiral gemisi Nudo ile 2014 yılında 
hedeflerini tutturdu. 3.5 yıllık Ar-Ge çalışmalarının ardın-
dan Türk damak zevkine uygun noodle üretimine başla-
yan ve Türkiye’nin ilk yerli noodle’ını Türk mutfağıyla ta-
nıştıran Erişler Gıda, 2014 yılında Nudo hedeflerine ulaştı. 

FARKLI İHTİYAÇLARA CEVAP VERİYOR
Türkiye’de noodle pazarı büyüklüğünün giderek arttığını 

belirten Erişler Gıda Perakande Grubu 
Genel Müdürü Abdullah Eriş, hedeflerinin 
iki yıl içerisinde pazarın yüzde 50’sine sa-
hip olmak olduğunu açıkladı. Eriş, Nudo 
markasını tüketiciyle buluşturdukları yıl 
olan 2014’ü yüzde 25 pazar payına ula-
şarak kapattıklarını ifade etti. Günlük ha-
yatın koşuşturmalı temposu içinde lez-
zetten ödün vermeden sağlıklı ve pratik 
yemek isteyenlerin tercihi olan Nudo’nun 
Türk tüketiciler tarafından beğenildiğini 
dile getiren Abdullah Eriş, gençler ara-
sında Nudo’yu beğenme oranının yüzde 
85 seviyelerinde olduğunu vurguladı. 

Nudo’nun bardak, sofra ve poşet çe-
şitleriyle farklı ihtiyaçlara cevap verdiğini 

ve ağırlıklı olarak gençler ve çalışan profesyoneller tara-
fından tercih edildiğini ifade eden Erişler Gıda Perakende 
Grubu Genel Müdürü Eriş, “Bu ilgi pazarın büyüklüğünü 
neredeyse bir yılda ikiye katladı” diye konuştu. 

Gençlerin yüzde 85’i 
türk noodle’ını sevdi

85 percent of the youth 
likes turkish noodle

with completely domestic capital, the first noodle 
brand of turkey Nudo entered the market rapid-
ly. By achieving 25 percent share in the market, 
Erişler Gıda closes 2014, the year Nudo was intro-
duced to the consumers. a research about flavors 
shows that Noodle which appeals to the turkish 
palate is consumed mostly by young people.

türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk noodle 
markası Nudo, pazara hızlı girdi. Erişler Gıda, 
Nudo markasını tüketiciyle buluşturduğu 2014 
yılını yüzde 25 pazar payına ulaşarak kapattı. Ya-
pılan bir tat araştırmasında ise türk damak tadına 
uygun noodle’ın en çok gençler tarafından tüke-
tildiği ortaya çıktı.

.......................................................
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Backhaus, producing specially designed, daily and 
fresh bread, pie, pastry, cookie, macaron and cake 
types by following the high-quality standards, offered 
its traditionally prepared, additive-free almond cookies 
to the taste of its customers. Backhaus, supported by 
worldwide known chefs and its R&D team with more 
than 100 people in Germany, ensure the same taste in 
every bite thanks to its long time cooking for almond 
cookie. 

The first and leader packaged bread brand of Turkey 
Uno launched Uno Artisan bread line prepared by re-
conciling the local and traditio-
nal tastes. The new artisan line 
consists of two types as oat 
bread and rye bread. 

Special tastes like grape seed 
flour, oat flour, sunflower seed, 
molasses and honey are added 
to the dough of the new line 
which is blended with Anatolian 
wheat flour and yeast types that 
has been conserved carefully for 
years. The dough is baked in 
stone ovens. 

Özel olarak tasarlanan ekmek, kek, çörek, kurabiye, 
makaron ve pasta çeşitlerini en yüksek kalite standart-
larına uyarak her gün taze üreten Backhaus, geleneksel 
yöntemlerle hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırladığı 
acıbadem kurabiyesini müşterilerinin beğenisine sundu. 
Almanya’da 100’den fazla kişiden oluşan AR-GE ekibinin 
ve dünyaca ünlü şeflerin destek verdiği Backhaus, acıba-
dem kurabiyesinde uyguladığı uzun pişirme süresi saye-
sinde her ısırıkta aynı lezzetin alınmasını sağlıyor.

Türkiye’nin ilk ve lider paketli ekmek markası olan UNO, 
yöresel ve geleneksel lezzetleri harmanlayarak oluşturdu-

ğu Uno Artisan ekmek serisinin 
piyasaya sundu. Yeni Artisan se-
risi, yulaflı ve çavdarlı olmak üze-
re iki çeşitten oluşuyor. 

Anadolu’nun buğdaylarından 
elde edilen un ve yıllardır özenle 
muhafaza edilen maya çeşitle-
riyle yoğurulan yeni serinin ha-
muruna; üzüm çekirdeği unu, 
yulaf unu, ayçekirdek içi, pek-
mez, bal gibi çok özel tatların 
ekleniyor ve geleneksel taş fırın-
larda pişiriliyor. 

Backhaus’tan katkısız acıbadem 
kurabiyesi

uNO’dan yeni ekmek serisi: “artisan Ekmek”

additive-free almond 
cookie from Backhaus

a new bread line from uNO: “artisan Bread” 
.....................................................................................................

One of the representatives of turkish bakery prod-
ucts sector, Backhaus announced it produced tra-
ditional almond cookies without using additives.

uno offered its new bread line to the taste of consumers in turkey. with its two types: oat bread and 
rye bread, new artisan line is intended to carry the stone oven taste to the tables. 

türkiye fırıncılık ürünleri sektörünün temsilcile-
rinden Backhaus, acıbadem kurabiyesini, gele-
neksel yöntemlerle hiçbir katkı maddesi kullan-
madan hazırladığını açıkladı.

uNO, yeni ekmek serisinin türkiye’deki tüketicilerin beğenisine sundu. Yeni artisan serisi, yulaflı ve 
çavdarlı olmak üzere iki çeşidiyle taş fırın lezzetini sofralara taşımayı hedefliyor.

..........................................................................
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Filiz, one the beloved pasta brands, offered the new pasta 
line which it improved with the taste and nutritious features 
of egg. Filiz eggy pasta line, which is prepared according to 
every palate and with homemade pasta taste, appeals to 
the eyes with its wide range of options. Prepared conside-
ring the importance of animal and vegetable oil balance, Fi-
liz eggy pasta was awarded with “The Best New Product of 
The Year” by BrandSpark International and MRIA (Canada 
Research Association) during the world’s most prestigious 
fast food products program of 2013. Filiz eggy pasta has 
long pasta, fusilli and noodle types. 

Leading chocolate, biscuit, gum and confectionery 
company Mondelēz International will invest 24 million dol-
lars for its factory in Gebze in order to increase its pro-
duction capacity. The investment will help the company’s 
global confectionery business grow.

Türkiye’nin sevilen makarna markalarından Filiz, yumurta-
nın lezzetli ve besleyici özellikleriyle geliştirdiği yeni makarna 
serisini tüketiciyle buluşturdu. Her damak zevkine göre ev 
yapımı tadında hazırlanan Filiz yumurtalı serisi, geniş seçe-
nekleriyle göze de hitap ediyor. Beslenmede hayvansal ve 
bitkisel protein dengesinin önemi düşünülerek geliştirilen 
Filiz yumurtalı, BrandSpark International ile MRIA (Kanada 
Araştırmacılar Derneği) tarafından dünyanın en prestijli hızlı 
tüketim ürünleri 2013 programında, “Türkiye’nin En İyi Yeni 
Ürünü” ödülüne layık görüldü. Filiz yumurtalının uzun erişte, 
bukle, erişte ve kırpık seçenekleri bulunuyor.

Dünyanın önde gelen çikolata, bisküvi, sakız ve şekerle-
me şirketi Mondelēz International, Gebze fabrikasına kapa-
site artırımı için 24 milyon dolar yatırım yapacak. Söz konusu 
yatırım, şirketin küresel şekerleme işinin büyümesine katkı 
sağlayacak.

filiz’den yumurtalı makarna  
serisi

türkiye’deki fabrikaya 24 milyon 
dolar yatırım

Eggy pasta line from filiz

24 million dollars investment 
for the factory in turkey

.....................................................................

...........................................................................

One of the leader brands in the pasta sector 
of turkey, filiz has launched its eggy pasta line 
which is similar to homemade pasta due to its 
taste and texture. 

mondelēz International invests 24 million dollars 
for its factory in turkey. the investment will help 
confectionery business of mondelēz Interna-
tional increase. along with this investment, the 
production capacity of the factory in Gebze will 
increase 20 percent.

türkiye makarna sektörünün öncü markalarından 
filiz, tadı ve dokusuyla ev yapımı makarnayı arat-
mayan yumurtalı serisini piyasaya sundu. 

mondelēz International, türkiye’deki fabrikasına 
24 milyon dolar yatırım yapıyor. Yapılmakta olan 
yatırım mondelēz International’ın küresel şeker-
leme işinin büyümesine katkı sağlayacak. Bu ya-
tırımla birlikte firmanın Gebze fabrikasının üretim 
kapasitesi yüzde 20 artacak.
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Pakmaya enriches its product range for bakery sec-
tor. Pakmaya which provides large product range for 
the bread types market offers variety and quality ad-
vantages. Pakmaya, who introduces bakers with golden 
wheat germ bread, yellow wheat bread, Aegean flavo-
red bread, Mediterranean vegetable bread, potato flour 
bread of Afyon, German rye bread - each of them is 20 
kg - gathers both local and global flavors together. 

HEALTHY PRODUCTS AND NUTRITION 
DIVERSITY 
Pakmaya’s bread range which consists of tasteful 

The production of beloved local brands like First, Falım, 
Şıpsevdi, Kent, Olips, Missbon, jelibon, Tofita and Topitop 
and a global brand, Milka in gum, confectionery and cho-
colate category is realized in Gebze factory. With the new 
investment, a new production line will be added to the fac-
tory from production to packaging so that the production 
capacity of the factory will increase 20 percent. The new 
production line will be operational at the end of 2015.

Antonie Colette, Mondelēz Managing Director of Tur-
key: “Production is made in Gebze factory for nearly 50 
countries. The new investment will have a significant role 
in helping the global confectionery business of Mondelēz 
International grow. This investment in Turkey is also a part 
of the plan to reorganize the ongoing supply chain. Thanks 
to the global investments like this, we meet the increasing 
demand, reduce the costs and increase the efficiency.” 

Mondelēz International’s plan to reorganize the global 
supply chain is expected to provide 3 billion dollars sa-
ving for gross efficiency, 1.5 billion dollars net saving and 
1 million dollars additional cash in 3 years. With mentioned 
savings, significant recovery for the company’s operating 
revenue is expected in short term. 

Pakmaya, fırıncılık sektörüne yönelik ürün yelpazesini 
zenginleştiriyor. Çeşit ekmek pazarına zengin ürün çeşit-
liliği getiren Pakmaya, fırıncılara çeşit ve kalite avantajları 
sunuyor. Fırıncıları, her biri 20 kilo olan Altın Sarısı Ru-
şeymli Ekmek, Sarı Buğday Ekmeği, Ege Çeşnili Ekmek, 
Akdeniz Sebzeli Ekmek, Afyon Patates Unlu Ekmek ve 
Alman Çavdar Ekmeği gibi farklı çeşitlerle tanıştıran Pak-
maya, hem yerel hem de dünya lezzetlerini sofralara ta-
şıyor. 

SAĞLIKLI ÜRÜNLER VE BESLENME ÇEŞİTLİLİĞİ
Lezzetli ve sağlıklı ürünlerden oluşan Pakmaya’nın çeşit 

Sakız, şeker ve çikolata kategorilerinde First, Falım, Şıp-
sevdi, Kent, Olips, Missbon, Jelibon, Tofita ve Topitop gibi 
sevilen yerel markaların ve küresel bir marka olan Milka‘nın 
üretimi Mondelēz Türkiye Gebze fabrikasında yapılıyor. Yeni 
yatırım ile fabrikaya üretimden paketlemeye kadar uzanan 
yeni bir hat eklenecek ve böylelikle fabrikanın üretim kapasi-
tesi yüzde 20 artacak. Yeni üretim hattı 2015 yılının sonunda 
üretime geçecek.

Mondelēz Türkiye Genel Müdürü Antoine Collette, “Geb-
ze’deki fabrikamızdan yaklaşık 50 ülkeye üretim yapılıyor. 
Yeni yatırım Mondelēz International’ın küresel şekerleme 
işinin büyümesinde büyük rol oynayacak. Türkiye’deki ya-
tırım, aynı zamanda devam eden tedarik zincirinin yeniden 
yapılanma planının bir parçasıdır. Dünya çapında yaptığımız 
bu gibi yatırımlarla artan talebi karşılayıp, maliyetleri azaltıyor 
ve verimliliği artırıyoruz.” dedi.

Mondelēz International’ın küresel tedarik zinciri yeniden 
yapılanma planının gelecek 3 yıl içerisinde 3 milyar dolar 
brüt verimlilik tasarrufu, 1,5 milyar dolar net tasarruf ve 1 
milyon dolar ilave nakit sağlaması bekleniyor. Bahsi geçen 
tasarruflarla, kısa vadede şirketin faaliyet gelirlerinde belirgin 
iyileşmelerin meydana gelmesi bekleniyor.

Pakmaya çeşit ekmek gamını 
zenginleştiriyor

Pakmaya enriches  
its bread range 
...................................................................

leaving a mark on bakery sector with its prod-
ucts, Pakmaya continues to enrich its bread 
range. 20 kg products of Pakmaya enrich the 
bread types market and offer quality advantage. 

Ürünleri ile fırıncılık sektörüne damgasını vuran Pak-
maya, ekmek ürün gamını geliştirmeye devam edi-
yor. Pakmaya’nın 20’şer kiloluk ürünleri, çeşit ekmek 
pazarını zenginleştiriyor ve kalite avantajları sunuyor.
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and healthy products helps nutrition diversity increase. 
Pakmaya which follows the consumers’ trends closely 
develops products that appeal to the palates and me-
ets the need for bread types while working on bread 
types in Izmit Bakery Research and Development Cen-
ter (FAGEM) and Pakmaya Application Center (PUM). 
Pakmaya which cares about the development of bread 
types segments and the quality in this field prepares 
education and demo activities about bakery and sends 
its own chefs to them. Pakmaya offers new products 
to the market and makes a difference in the market by 
focusing on meeting the consumers’ trends and requi-
rements with these studies. 

ekmek ürün gamı, beslenme çeşitliliğinin artmasına katkı 
sağlıyor. Tüketici eğilimlerini yakından izleyen Pakmaya, 
İzmit’teki Fırıncılık Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi 
(FAGEM) ve İstanbul’daki Pakmaya Uygulama Merkez’in-
de (PUM) çeşit ekmek çalışmaları yaparak ihtiyaçları kar-
şılayan, damak zevkine hitap eden ürünler geliştiriyor. 
Çeşit ekmek segmentinin gelişmesine ve bu alandaki 
kalitenin yükselmesine önem veren Pakmaya, kendi usta-
larını göndererek fırınlara yönelik eğitimler ve demo çalış-
maları düzenliyor. Pakmaya, tüm bu çalışmaları ile tüketici 
trendlerini ve beklentilerini karşılamaya odaklanarak piya-
sada olmayan yeni ürünleri hizmete sunuyor ve pazarda 
fark yaratıyor.

During the Anatolian Brands 
Awards ceremony where the 
most successful brands of the 
year are chosen, Şimşek Gıda 
was awarded under the Large 
Businesses – Production cat-
egory. Lots of managers and 
businessmen participated in the 
award ceremony which was held 
in Istanbul Marriot Hote, Şişli. 

General Manager of Şimşek 
Gıda, Erol Şimşek took the award 
from news director of Capital 
Magazine Şeyma Öncel. Gen-
eral Manager Şimşek stated that 
they are proud to be among the 
awarded companies in Anatolian 
Brands Awards which are given 
to the brands creating difference 
with their branding strategy. 

This year, nearly 170 applica-
tions were made for Anatolian 
Brads Award. Anatolian Brands 
Awards creates brand aware-
ness for the companies operat-
ing outside Istanbul and gives awards to the companies 
due to their success stories to create a brand. 

Yılın en başarılı markalarının 
belirlendiği Anadolu Markaları 
ödüllerinde Şimşek Gıda, Bü-
yük İşletmeler – İmalat kate-
gorisinde ödüle layık görüldü. 
İstanbul Marriot Şişli Hotel’de 
yapılan ödül törenine çok sayı-
da yönetici ve işadamı katıldı. 

Şimşek Gıda Genel Müdürü 
Erol Şimşek, ödülünü Capital 
Dergisi Haber Müdürü Şeyma 
Öncel Bayıksel’in elinden aldı. 
Genel Müdür Şimşek, marka-
laşma stratejisiyle fark yara-
tan kurumlara verilen Anadolu 
Markaları ödüllerinde, ödül alan 
firmalar arasında yer almaktan 
mutluluk duyduklarını belirtti.  

Anadolu Markaları ödülleri 
için bu yıl 170’e yakın başvuru 
yapılmıştı. Anadolu Markaları 
ödülleri, İstanbul dışında faali-
yet gösteren illerdeki işletme-
lerde marka bilincini yerleştir-
mede ve marka olma yolunda 

ilerleyenlerin başarı öykülerini ödüllendirmede önemli bir 
etkinlik olma özelliğini taşıyor.  

anatolian brands award to Şimşek Biscuit
...........................................................................................................

Şimşek biscuit which became popular with its brands Bien croissant and twitto took part among the 
successful anatolian brands which are awarded annually.

Bien kruvasan ve twitto markalarıyla adından sıkça söz ettiren Şimşek Gıda, her yıl en başarılı mar-
kaların ödüllendirildiği anadolu markaları’nın arasında yer aldı.

Şimşek Bisküvi’ye anadolu markaları ödülü
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Out-of-home sector which has been one of the most 
rapidly growing sectors in the world recently develops 
through Exper Gıda which is one of the leading players 
in the market. While out-of-home consumption sector 
grows over 10 percent in Turkey, Exper Gıda forecasts 
more than 3 times of approximate sector growth in 5 
years. 

The result of Consumption Research 2013 which was 
realized by IPSOS under the leadership of Out-of-Home 
Consumption Association (ETUDER) stands as the first 
comprehensive research evaluating the out-of-home 
sector.  According to this research which includes 7 ci-
ties like Istanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Muğla, Antalya 
and Adana, 49 percent of the market which is nearly 50 
billion liras in Turkey consists of food, 18 percent alco-
hol free beverages, 25 percent beverages with alcohol, 
8 percent cleaning products. 

According to the same report, there are 92.000 out 

Tüm dünyada son yıllarda en hızlı büyüyen pazarla-
rın başında gelen Ev Dışı Tüketim Sektörü, Türkiye’de 
de pazarın lider oyuncularından Eksper Gıda ile gelişi-
yor. Ev Dışı Tüketim Sektörü Türkiye’de yılda ortalama 
yüzde10’un üzerinde büyürken, Eksper Gıda önümüz-
deki 5 yıl içerisinde sektör ortalamasının yaklaşık üç katı 
üzerinde büyüme öngörüyor. 

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği ETÜDER’in li-
derliğinde IPSOS tarafından gerçekleştirilen 2013 Gıda 
Araştırma Raporu sonuçları Ev Dışı Tüketim Sektörünü 
ölçümleyen ilk kapsamlı araştırma olarak ön plana çı-
kıyor. Aralarında İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Muğla, 
Antalya, Adana’nın olduğu 7 ili kapsayan bu araştırmaya 
göre Türkiye genelinde 50 milyar lira olduğu hesaplanan 
pazarın yüzde 49’u gıdadan, yüzde 18’i alkolsüz içecek-
ten, yüzde 25’i alkollü içecekten, yüzde 8’i ise temizlik 
ürünlerinden oluşuyor. 

Yine aynı rapora göre 7 ilde 92.000 ev dışı tüketim 

Ev dışı tüketim sektörü türkiye’de büyüyor

Out-of-home consumption sector grows in turkey 
...............................................................................................

Out-of-home consumption grows approximately more than 10 percent in turkey. Exper Gıda which 
was founded by Yıldız holding in 2002 increases its targets in out-of-home sector that is one of the 
most rapidly growing sectors in turkish economy.

Ev dışı tüketim (Edt) sektörü türkiye’de yılda ortalama yüzde 10’un üzerinde büyüyor. Yıldız holding 
tarafından 2002 yılında kurulan Eksper Gıda da, türkiye ekonomisinin en hızlı gelişen sektörlerinin ba-
şında gelen Edt pazarında hedef büyütüyor.
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Paşafırını has been offering additive-free and daily 
products since 2009. The number of their branches in 
İstanbul increased from 10 to 12. Paşafırını which has 
opened its 11th branch in Maslak Orjin Business Center 
offers Vienna based, 100% Arabica coffee menu and 
special products for companies’ special needs as well 
as its regular products. With its second branch in Ana-
tolian side which was opened in Bulvar 216 Mall, Paşa-
fırını offers service both to the mall visitors and to the 
houses and offices around. Increasing its branches, it 
will continue to grow in 2015.

Katkısız ve günlük ürünleriyle 2009 yılından bu yana 
hizmet veren Paşafırını, İstanbul’da 10 olan şube sayısını 
12’ye çıkardı. 11. şubesini Maslak Orjin İş Merkezi’nde 
açan Paşafırını, şubede tüm ürünlerinin yanı sıra viyana 
menşeili yüzde 100 Arabica çekirdeklerden çekilen kahve 
menüsü ve şirketlerin kurumsal ihtiyaçlarına özel ürün-
leriyle de hizmet veriyor. Paşafırını, Bulvar 216 AVM’de 
açtığı Anadolu yakasındaki ikinci şubesiyle de AVM ziya-
retçilerinin yanı sıra hem konutlara hem de iş yerlerine 
hizmet veriyor. Paşafırını 2015 yılı içerinde şubelerini artı-
rarak büyümesini sürdürecek. 

Paşafırını’ndan iki yeni şube

two new branches  
from Paşafırını

...................................................................

Being a player in the bakery sector with its bakery 
products like pastry, cookie and cake, Paşafırını 
increased its branches to twelve along with two 
newly-opened branches. 

Börek, kurabiye ve pasta gibi unlu mamulleriyle fırın-
cılık sektöründe yer alan Paşafırını, İstanbul’da açtığı 
iki yeni şubeyle mağaza sayısını 12’ye yükseltti.

of home consumption place in 7 cities and half of the 
out-of-home consumption is realized in restaurants 
and cafes. A Turkish citizen spends approximately 12 
hours at one of these places in a month. Exper Gıda 
which has the product capacity to serve 67 percent 
of the market is planning to be the biggest supplier of 
the market by increasing this percentage to 75 in the 
following 3 years.  

OUT OF HOME MARKET WILL 
INCREASE RAPIDLY
Comparing the data of Turkey to the data of deve-

loped countries, the growing potential of out-of-home 
market is clear. 

While per capita out-of-home consumption is 1.505 
$ in Japan, 1.622$ in USA, 1.765 $ in England, and 
1.476$ in France, it is around 300 $ in Turkey. 

Development of younger generation, increase in emp-
loyment of educated women, significant growing in ur-
banization and along with these, possible increase in 
retail centers show that out-of-home market will incre-
ase rapidly in Turkey when compared to the developed 
countries.

noktası bulunuyor ve ev dışı tüketim harcamalarının 
neredeyse yarısı restoranlar ve fast food mekanların-
da yapılıyor. Türkiye’de bir vatandaş ayda ortalama 12 
saatini bu noktalardan birinde geçiriyor. Şu an pazarın 
yüzde 67’sine hizmet verebilecek ürün yapısına sahip 
olan Eksper Gıda, önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu oranı 
yüzde75’e çekerek, pazarın en büyük tedarikçisi olmaya 
hazırlanıyor.  

EDT PAZARI HIZLA 
BÜYÜYECEK
Gelişmiş ülkelerdeki verilerle Türkiye arasına bir kıyasla-

ma yapıldığında yerel EDT pazarının büyüme potansiyeli 
gözler önüne seriliyor. 

Japonya’da 1.505 $, ABD’de 1.622$, İngiltere’de 
1.765 $, Fransa’da ise 1.476$ olan kişi başına düşen EDT 
harcaması Türkiye’de henüz 300 $ civarında bulunuyor. 

Gelişmiş ülkelerle mukayese edildiğinde genç nüfusun 
gelişimi, eğitimli kadınların istihdama katılımının yükseli-
şi, şehirleşmede gözle görülen ilerleme ve tüm bunlara 
bağlı olarak perakende merkezlerindeki muhtemel artış, 
EDT pazarının Türkiye’de hızla büyüme göstereceğine 
işaret ediyor. 
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kar, YENI ÜrÜNlEr IçIN 
YatIrIma haZIrlaNIYOr

managing director of kar for macaroni, Osama al hErBawI; “kar production capacity for pasta is 
excessive enough for us for 5 years to come, we are looking to add additional production lines to cov-
er other items as well as our products that we don’t produce at the moment. we also hope to possess 
new possibilities for manufacturing and cover all the Palestinian, arabian and international markets.”

kar for macaroni Genel müdürü Osama al hErBawI; “kar üretim kapasitesi fazlası, bize gele-
cek 5 yıl için yeterli ancak şuanda üretmediğimiz diğer ürünleri de üretebilmek için mevcut hatla-
rımızın yanına ilave üretim hatları eklemeyi hedefliyoruz. ayrıca tüm filistin, arap ve uluslararası 
pazarlara da erişmek için yeni olasılıklara sahip olmayı umuyoruz.”

kar Is PlaNNING tO INvEst 
 IN NEw PrOducts 

One of the leading representatives of Palestinian pas-
ta sector, KAR For Macaroni dominates 40 percent of 
the market and it continuous to increase its share. The 
target of the company which has a significant produc-
tion capacity with its existing production lines is to ex-
pand its production line with its new products. Mana-
ging Director of KAR For Macaroni, Osama Al HERBAWI 
states that they hope to cover new markets in Arabian 
and international markets as well as new production li-
nes, however they cannot achieve these targets due to 
high transfer fees and fierce competition. We discuss 
the details about KAR For Macaroni with AL HERBAWI.

Filistin makarna sektörünün önde gelen temsilcilerin-
den KAR For Macaroni, pazarın yüzde 40’ına hakim ve 
bu payını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Mev-
cut üretim hatlarıyla önemli bir üretim kapasitesine sahip 
olan firmanın hedefi, yeni ürünler için üretim hattını ge-
nişletmek. KAR For Macaroni Genel Müdürü Osama AL 
HERBAWI, yeni üretim hatlarının yanı sıra Arap ve ulus-
lararası pazarlara da açılmak istediklerini ancak şuan 
için yüksek transfer maliyetleri ve yoğun rekabet nede-
niyle bu hedeflerini gerçekleştiremediklerini belirtiyor. 
KAR For Makaroni ile ilgili detayları AL HERBAWI’den 
alıyoruz.
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Mr. Herbawi, first of all, can you introduce your com-
pany KAR FOR MACARONI? What can you say about 
your company and how you have come to today?

KAR is registered in all institutions, including the Chamber 
of Commerce and the municipality and the Ministry of Eco-
nomy and the Ministry of Health. This company is known for 
its all kinds of pasta in all shapes and types; it is subject to all 
laws and regulations in the company’s industry under the ad-
ministrative and technical staff of skilled engineers and speci-
alists. KAR makes production under fully auto-production line 
from raw materials to end product which is ready to market.

What can you say about your product variety and 
the position of your company in Palestinian market? 
Which properties of your company distinguish you 
from your rivals?

Being one of the biggest companies in Palestine, KAR 
is one of the main suppliers in the local market with ne-
arly 40 percent share in Palestine market. The company 
is characterized by the diversity in the manufacturing of 
pasta, especially the top quality products like “hard whe-
at pasta”, the final product manufactured from the finest 
flour. What distinguishes the company from its rivals in 
Palestine market is excellent quantitative manufacturing 
for the market and marketing high quality products.

Could you give us information about your facility, 
capacity and technologies you used? What can you 
say about the level of your company in capacity and 
technology usage?

KAR owns the latest production 
lines in pasta manufacturing. The 
capacity and production line of the 
company is excellent, also it consist 
of administrative and technical staff 
who are excellent people with long 
experience in the field of labor and 
industry.

Are there any other fields you 
give service besides pasta pro-
duction? If there are other fields 
you working on or other pro-
ducts, could you give information 
also about them?

KAR is looking for Medium-term 
strategic plan to add products near to the pasta and we 
have some of the items that are under study at this mo-
ment.

Are you working only for the Palestinian market in 
the pasta industry? Are there any export activities or 
do you have any goals for export?

KAR tried export process which is somewhat useless, 

Sayın Herbawi, öncelikle firmanız Kar For Macaroni 
ve bugünlere nasıl geldiğiniz hakkında biraz bilgi verir 
misiniz?

Firmamız KAR, Filistin’deki Ticaret Odası, Belediye, 
Ekonomi Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı da dahil tüm ku-
rumlarda kayıtlı bir şirkettir. Bulunduğu endüstrideki tüm 
yasa ve düzenlemelere tabi olarak faaliyetlerini sürdüren 
şirketimiz, kalifiye mühendis ve uzmanlardan oluşan idari 
ve teknik ekibi ile tüm tür ve şekillerdeki makarna ürete-
bilmesiyle tanınmaktadır. KAR, hammaddeden piyasaya 
sürülmeye hazır nihai ürünlere kadar tüm üretimi, tam 
otomatik bir üretim hattında gerçekleştirmektedir.

Ürün çeşitliliğiniz ve Filistin pazarındaki konumunuz 
hakkında neler söyleyebilirsiniz? Firmanız, ülkenizdeki 
diğer rakiplerinizden hangi yönleriyle ayrılıyor? 

Filistin’deki en büyük şirketlerden biri olan KAR, yerel 
pazardaki ana tedarikçilerden birisi olup Filistin pazarında 
% 40’lık paya sahiptir. Ürettiği makarnanın çeşitliliği ile ka-
rakterize edilir, özellikle de en kaliteli undan üretilen nihai 
ürün olan “sert buğday makarnası” gibi en kaliteli ürünleri 
üretir. Özel sektörde şirketi farklı kılan, yüksek miktardaki 
pazar üretimi ve yüksek kaliteli ürünlerin pazarlanmasıdır.

Üretim tesisiniz, kapasiteniz ve kullandığınız tekno-
lojiler hakkında bilgi verir misiniz? Firmanız kapasite 
ve teknoloji kullanımında hangi düzeyde?

KAR, makarna üretimi için kullanılan en son, en yeni 
üretim hatlarına sahiptir. Firmamızın kapasitesi, son de-

rece yüksektir. Ayrıca yukarıda da 
değindiğim gibi endüstri alanında 
uzun ve mükemmel tecrübelere sa-
hip bir ekiple birlikte çalışmaktayız. 

Makarna üretiminin yanı sıra 
hizmet verdiğiniz başka alanlar 
da var mı? Varsa biraz da firma-
nızın diğer çalışmaları hakkında 
bilgi verir misiniz? 

KAR’ın orta vadedeki strate-
jik planında, makarnanın yanı sıra 
başka çalışmalara da imza atmayı 
planlıyor. Ancak şu anda ayrıntılı 
bilgi verme şansım yok çünkü pi-
yasaya sürmeyi planladığımız yeni 
öğeler üzerindeki çalışmalarımız 

şuan sürüyor.

Makarna üretiminde sadece Filistin pazarına yönelik 
mi çalışıyorsunuz? İhracata yönelik bir çalışmanız ve 
bununla ilgili hedefleriniz var mı?

KAR olarak çok yüksek maliyetli olduğu için ihracata 
gerek görmüyoruz. Dünya makarna pazarında küresel 
çapta bir rekabet söz konusudur. Makarna kendi başına 
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with very high export costs. Global competition exists in 
the market, pasta is considered cheap and we cannot 
afford the cost of expensive transfer taking a high per-
centage of the product price. There is no problem of in-
dustrialization, but the situation is difficult for the pasta.

Could you give us some information about pasta 
production and consumption in Palestine?

Pasta made from durum wheat flour that is mixed with 
water and it goes through the so-called profile templa-
te and then into the oven under certain temperatures. It 
remains for a period of time inside the oven so you lose 
a large amount of water and humidity reaches 12 per-
cent in the final products. Final product then goes to line 
packaging and then to the store and then for marketing. 
Used mainly as food and meal but some of it is used in 
capillary sweets. 

What do you think about the future development of 
your country especially in terms of pasta industry?

There is a vision for the development of the pasta industry 
to suit the Palestinian market of quality and quantity terms.

As KAR FOR MACARONI, what is your future goal for 
the investment and market objective?

KAR production capacity for pasta is excessive enough 
for us for 5 years to come; we are looking to add additi-
onal production lines to cover other items as well as our 
products that we don’t produce at the moment.

What would you like to add?
We hope to develop the pasta industry department in the 

company and add new lines to manufacture, and also hope 
to possess new possibilities for manufacturing and cover all 
the Palestinian, Arabian and International markets.

ucuz bir ürün olarak görülmektedir. Ürün fiyatının yüksek 
bir yüzdesini oluşturan pahalı transfer ücretini göze ala-
mayız. Sanayileşmede herhangi bir problemimiz olmama-
sına rağmen, bu durum makarna için zordur.

Biraz da Filistin’de makarna üretiminden ve tüketi-
minden bahseder misiniz? 

Makarna, durum buğdayının su ile karıştırılması ve profil 
kalıplarından geçirildikten sonra belirli sıcaklıklarda fırında 
belirli sürelerde pişirilerek üretilir. Fırının içerisinde geçen 
belirli sürede, büyük miktarda su kaybeder ve nihai ürün-
de yüzde 12 nem oranına ulaşır. Daha sonra ambalajlama 
hattından geçer ve depolanır, en son olarak da pazara 
sürülür. Temelde gıda ve yemek amaçlı olarak kullanılır 
ama bir kısmı ince tatlılarda kullanılır. 

Ülkenizdeki makarna endüstrisinin gelecekte nasıl 
bir gelişim göstereceğini düşünüyorsunuz?

Ülkemizde, makarna endüstrisinin, kalite ve miktar yö-
nünden Filistin pazarına uygun hale gelebilmesi ile ilgili bir 
vizyon bulunmaktadır.

KAR For Macaroni, olarak sizin gelecekle ilgili yatı-
rım ve pazar hedefiniz nedir? 

KAR üretim kapasitesi fazlası, bize gelecek 5 yıl için ye-
terli ancak şuanda üretmediğimiz diğer ürünleri de ürete-
bilmek için mevcut hatlarımızın yanına ilave üretim hatları 
eklemeyi hedefliyoruz. Konuyla ilgili çalışmalarımız halen 
devam ediyor.

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Şirketimizin makarna endüstri bölümünü geliştirmeyi ve 

yeni üretim hatları eklemeyi düşünüyoruz. Ayrıca tüm Fi-
listin, Arap ve uluslararası pazarlara da erişmek için yeni 
olasılıklara sahip olmayı umuyoruz.
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Az miktarda da olsa ekmek tüketiminin 
azaldığı çoğu Avrupa ülkesinde geleneksel 
ekmek ve hamur işlerine, ayrıca butik fırın-
cılık ürünlerine olan ilgi devam etmektedir. 
Makarna tüketiminde de tercihler, pişirimi 
son derece pratik olan erişteye (noodle) 
yönelmektedir. Bisküvi, şekerleme ve çiko-
lata ürünlerinin Batı Avrupa mutfak kültü-
ründeki yeri ise oldukça sağlamdır. Tüke-
ticilerin ilgisi sağlıklı, tam tahıllı, glütensiz 
ürünlere yöneldikçe, bisküvi, çikolata ve 
şekerlemede de ürün çeşitlemesine gidil-
mektedir. Bunun yanı sıra özel ürünlere 
talep de her zaman yerini korumaktadır. 
Makarna, bisküvi ve ekmek tüketiminde 
birbirine benzer tüketim alışkanları olan 
Batı Avrupa ülkeleri, her ne kadar tüketim 

In most European countries where the 
bread consumption is decreased, even 
though in a small amounts, the interest for 
traditional bread and dough products and 
also boutique bakery products still conti-
nue. In pasta consumption, the preferen-
ces lean towards noodle which is rather 
easy to prepare.  Biscuit, candy and cho-
colate products have a very strong positi-
on in Western European cuisine. The more 
the interest of the consumers lean towards 
the healthy, whole grain, gluten free pro-
ducts product diversification is preferred 
in biscuit, chocolate and candies.  Aside 
from this, demand for special products al-
ways protect their place. Western Europe-
an Countries which have similar consump-

western European countries which have similar consumption habits are 
interested in the same products by means of traditional cultures even 
though they show difference in the consumption amounts.  these coun-
tries which are affected from their kitchen cultures, reflect this also in 
their product variety. 

makarna, bisküvi ve ekmek tüketiminde birbirine benzer tüketim alışkanları 
olan Batı avrupa ülkeleri, tüketim miktarında farklılık gösterseler de gele-
neksel kültür bağlamında benzer ürünlere ilgi duymaktadırlar. Birbirlerinin 
mutfak kültürlerinden etkilenen bu ülkeler, ürün çeşitliliğinde de bunu yan-
sıtmaktadırlar. 

PASTA, BISCUIT AND BREAD 
IN WESTERN 

EUROPEAN COUNTRIES
BATI AVRUPA ÜLKELERİNDE  

MAKARNA, BİSKÜVİ VE EKMEK
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tion habits are interested in the same products by means 
of traditional cultures even though they show difference 
in the consumption amounts.  These countries which are 
affected from their cuisine, reflect this also in their pro-
duct variety. 

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN UNITED 
KINGDOM AND IRELAND
According to the information received from National As-

sociation of Britain and Ireland Millers (NABIM), 60 per cent 
of the flour produced in England is used for making bread. 
Average bread consumption is 90 gr according to National 
Diet and Nutrition Survey.  It is also stated that 80 per cent 
of the consumed bread consists of packaged or sliced bre-
ad. Cobs and muffins are among the bread types which 
are commonly consumed.  Bakery products consumed at 
the breakfast are also very common.  Especially the bakery 
products such as freshly baked pastries,  cobs and savory 
buns are commonly consumed in the morning. Wide, soft 
British bread called bap, small oiled muffins, tea muffins 
which are consumed popularly together with five o’clock 
tea are some of these. Even though the consumption of 
whole grain bread and bakery products are increased, whi-
te bread is still consumed largely in Britain and İreland. 

Consumption of tea and biscuits is a tradition in Ireland 
and Britain which essential and even more extended with 
the product diversification. It has been known that biscuit 
industry is extending steadily and the sugar biscuits are 
dominant in the market. Cream and fruit-flavored biscuits 
and cakes can be shown as the examples of the types of 
biscuits which are consumed approvingly. 

When we have a look at the matter by means of pas-
ta types, types of pasta prepared with various sauces, 
starting with lasagna can be counted among the favorite 
foods of British. The fact that British serve lasagna and 
pasta sauces by preparing them with various vegetables, 
lentils, corn or even fish and then serve them shows that 
they diversified these foods according to their own tas-
tes.  In the surveys made among the people, pasta with 
Bolognese sauce was chosen to be the most loved food.  
At the same time, turning towards convenient, nutrient 
and cheap goods in especially young people and wor-
king people brought an increase in noodle consumption.  
While the interest in the in the plain noodle consumption 
has decreased, interest for instant, meat or vegetable fla-
vored noodle packages have increased. Still pasta have a 
more established and traditional place in especially Wes-
tern European countries when compared to noodle. 

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN FRANCE
French people who have a rich cuisine and turned bre-

ad consumption into a tradition just like British. Even so, 

miktarında farklılık gösterseler de geleneksel kültür bağ-
lamında benzer ürünlere ilgi duymaktadırlar. Birbirlerinin 
mutfak kültürlerinden etkilenen bu ülkeler ürün çeşitliliğin-
de de bunu yansıtmaktadırlar. 

BİRLEŞİK KRALLIK VE İRLANDA’DA EKMEK, 
MAKARNA VE BİSKÜVİ
Ulusal Britanya ve İrlanda Değirmencileri Vakfı’ndan 

(NABIM) alınan bilgiye göre İngiltere’de üretilen unun yüz-
de 60’ı ekmek yapımında kullanılmaktadır. Ulusal Diyet ve 
Beslenme Anketine göre ise ortalama ekmek tüketimi 90 
gr’dır. Tüketilen ekmeğin yüzde 80’inin daha çok paket-
lenmiş ve dilimli ekmeklerden oluştuğu da belirtilmektedir. 
Küçük yuvarlak ekmekler ve çörekler de sıkça tüketilen 
ekmek türleri arasındadır. Bunun yanı sıra kahvaltıda tü-
ketilen unlu mamuller de çok yaygındır. Özellikle sabah-
ları fırından yeni çıkmış poğaça, küçük yuvarlak ekmekler 
ve açma tipi unlu mamullerin tüketimi yüksektir. “Baps” 
denilen geniş, yumuşak İngiliz ekmeği, küçük yağlı çö-
rekler, beş çayının yanında beğeniyle tüketilen çay çöreği 
de bunlardan bazılarıdır. Her ne kadar tam tahıllı ekmek 
ve unlu mamullerin tüketimi artmış olsa da, Britanya ve 
İrlanda’da hala ağırlıklı olarak beyaz ekmek tüketilmek-
tedir. 

Çay ve bisküvi tüketimi, İrlanda ve Britanya’da yeri sar-
sılmayan, hatta ürün çeşitlemesiyle daha da genişleyen 
bir gelenektir. Bisküvi endüstrisinin İngiltere’de giderek 
büyüdüğü bilinmekte, şekerli bisküvilerin ise piyasada 
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while the inclination towards light and low  calorie foods 
have increased, a decrease in the bread consumption is 
seen. Changing lifestyle has revealed itself in the meals 
of French usually consisting of starters, main dish and 
dessert and preferences have turned to instant, practical 
and light foods. This has caused French baguette which 
was a classic one to become less preferred than befo-
re. French people used to consume one baguette bre-
ad in a day and today it is estimated that they consume 
half a baguette bread a day. Similarly, especially young 
and working people have turned towards practical foods 
such as sandwich and toast. Still, world famous bakery 
culture of French continue and they continue to provide 
offer delicious and authentic breakfast products such as 
various bread, pastries and muffins. 

Even though the bread consumption became stagnant 
various cakes, sweets with candy and snacks being sold 
in bakeries which became essential for the streets still pro-
tect their popularity. Croissant, ecclaire, “kouign amann”, 
macaron, flaked pastry, puff pastry are some of these pro-
ducts. These bakery products which are prepared with 
cream filling, chocolate sauce or fruit-flavor are the leading 
snacks of French people. French prefer salty biscuits and 
crackers as packaged snacks consumed before meals 
and for sugared products they prefer special biscuits. 

According to Union of Organizations of Manufactures 
of Pasta Products of the European Union (UN.A.F.P.A.) 

baskın olduğu görülmektedir. Kremalı, meyve aromalı 
bisküviler ve kekler beğeniyle tüketilen bisküvi çeşitlerine 
örnek gösterilebilir. 

Makarna ürünleri açısından bakıldığında, lazanya başta 
olmak üzere, çeşitli soslarla tatlandırılmış makarna türle-
rinin İngilizlerin en sevdiği yemekler arasında olduğu söy-
lenebilir. Lazanyayı ve makarna soslarını türlü sebzeler, 
mercimek, mısır ve hatta balık ile hazırlayıp servis etmele-
ri, İngilizlerin İtalya kökenli olan bu yemekleri kendi damak 
tatlarına göre çeşitlendirdiklerini göstermektedir. Halk 
arasında yapılan anketlerde de Bolonez soslu makarna 
sık sık en sevilen yiyecek seçilmektedir. Aynı zamanda, 
özellikle genç ve çalışan kesim arasında pratik, besleyi-
ci ve ucuz gıdalara yönelim erişte (noodle) tüketiminde 
artışı da beraberinde getirmiştir. Sade noodle tüketimi 
azalmakla birlikte, çabuk hazırlanan, et ya da sebze ile 
tatlandırılmış noodle paketlerine olan ilgi artmaktadır. Yine 
de makarna, erişteye (noodle) göre özellikle Batı Avrupa 
ülkelerinde, daha oturmuş ve geleneksel bir yere sahiptir.

FRANSA’DA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Fransız halkı da 

tıpkı İngilizler gibi ekmek tüketimini gelenekselleştirmişler-
dir. Buna rağmen, hafif ve düşük kalorili gıdalara yönelim 
arttıkça ekmek tüketimi de azalma göstermiştir. Değişen 
yaşam kültürü, Fransızların genellikle başlangıç, ana ye-
mek ve tatlıdan oluşan öğünlerinde de kendini göster-
miş, tercihler daha çok hazır, pratik ve hafif yemeklere 
yönelmiştir. Bu da bir zamanlar tam bir klasik olan Fransız 
baget ekmeğinin eskiye nazaran artık daha az tercih edi-
lir hale gelmesine yol açmıştır. Eskiden günde ortalama 
bir baget ekmeğini tüketen Fransız halkının bugün yarım 
baget ekmeği tükettiği tahmin edilmektedir. Aynı şekilde 
özellikle genç ve çalışan kesim sandviç ve tost gibi pra-
tik yiyeceklere yönelmiştir. Yine de Fransa’nın dünyaca 
ünlü fırıncılık kültürü devam etmekte, hazırladıkları türlü 
ekmek, poğaça ve çöreklerle lezzetli ve özgün kahvaltılık 
ürünler sunmaya devam etmektedirler. 

Ekmek tüketimi ne kadar durgunlaşsa da, artık sokak-
ların vazgeçilmezi olan fırınlarda satılan çeşitli kek, kremalı 
tatlılar ve atıştırmalıklar popülerliğini korumaktadır. Kruva-
san, ekler, “Kouign amann”, makaron, milföy, puf böreği 
bunlardan bazılarıdır. Krema dolgulu, çikolata soslu ya da 
meyve aromasıyla hazırlanan bu fırıncılık ürünleri Fransız 
halkının önde gelen atıştırmalıklarıdır. Yemeklerden önce 
tüketilen paketlenmiş, atıştırmalık gıdalarda ise tuzlu bis-
küvileri ve krakerleri tercih eden Fransızlar, şekerli ürünler 
arasında da özel bisküvilere yönelmektedir. 

Avrupa Birliği Makarna Üreticileri Birliği’ne (UN.A.F.P.A.) 
göre 2013 yılı kişi başı makarna tüketiminde Fransa 8.1 
kg ile 12. sıradadır. Kanada Tarım Bakanlığı’nın hazırladı-
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French has 12th place with 8.1 kg in pasta consumption 
per capita in 2013. According to the report prepared by 
Canadian Ministry of Agriculture, retail sale value of pas-
ta in France is 1.247 million dollars in 2013.  This value 
carries France to the third place after Italy and Germany 
in the list of European Countries. French people who like 
trying new tastes from different cuisine and blend them 
with their own, showed interest in Asian kitchen and this 
caused gradually increasing numbers in the noodle  con-
sumption. They especially prefer noodle types which are 
quickly prepared and consumed in cups and bowls.  Of 
course, flavoring with various sauces is a part of French 
cuisine. ıt is thought that the noodle consumption will 
be increased in France and noodle will appear more in 
market shelves. 

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN SPAIN AND
PORTUGUESE
Spain is one of the countries turning towards bo-

utique bread production. As a result of this café and 
bakeries which offer breads flavored by various tastes 
from both local and different cultures are very popular. 
According to HGCA which is a part of Agriculture and 
Horticulture Development Board (AHDB), bread con-
sumption of Spain in 2012 per capita was 35.88 kg.  
20,34 kg of these breads were packaged and 2,67 of 
them were full grain breads. White bread is the most 
common type of bread consumed by a typical Spanish 
family. Bread which takes any of da day’s meals is also 
commonly consumed as sandwiches or small snacks.  
“Pan rustico” which is a baguette type bread is a very 
popular bread type. These breads which we call village 
bread can be found virtually in all the retail sale markets 
and pick the interest of Spanish consumers with their 
floured crust, quality and durability. 

ğı rapora göre de Fransa’da makarnanın 2013 yılındaki 
perakende satış değeri 1.247 milyon dolardır. Bu değer 
Fransa’yı Avrupa ülkeleri arasında İtalya ve Almanya’dan 
sonra üçüncü sıraya taşımaktadır. Başka mutfak kültürle-
rine ait tatları denemeyi ve bunları kendi mutfak kültürle-
riyle harmanlamayı seven Fransızlar, Asya mutfağına da 
ilgi göstermiş ve erişte (noodle) tüketiminde de giderek 
artan rakamlar ortaya koymuşlardır. Özellikle çabuk hazır-
lanan, kapta ve kâsede tüketilen erişte (noodle) çeşitlerini 
tercih etmektedirler. Elbette türlü soslarla lezzetlendirmek 
de Fransız mutfak kültürünün bir parçasıdır. Erişte (no-
odle) tüketiminin Fransa’da artacağı ve eriştenin (noodle) 
marketlerde daha çok yer alacağı düşünülmektedir. 

İSPANYA VE PORTEKİZ’DE EKMEK, 
MAKARNA VE BİSKÜVİ
İspanya da butik ekmek üretimine yönelen ülkelerden 

biridir. Bunun bir sonucu olarak da gerek yöresel gerek-
se farklı kültürlerden çeşitli tatların lezzetlendirdiği ek-
mekler sunan kafe ve fırınlar oldukça popülerdir. Tarım 
ve Bahçeciliği Geliştirme Kurulu’nun (AHDB) bir bölümü 
olan HGCA’ya göre, İspanya’nın 2012 yılında kişi ba-
şına düşen ekmek tüketimi 35,88 kg’dır. Bu ekmekler-
den 20,34 kg’ı paketlenmiş ekmek, 2,67 kg’ı ise tam 
tahıllı ekmektir. Beyaz ekmek, tipik bir İspanyol ailesi 
tarafından tüketilen en yaygın üründür. Günün herhangi 
bir öğününün yerini alan ekmek, sandviç ya da küçük 
atıştırmalıklar olarak da sıklıkla tüketilmektedir. Özellikle 
baget tipi bir ekmek olan “Pan rustico” en popüler ek-
mek çeşididir. Köy ekmeği diyebileceğimiz bu ekmekler 
neredeyse tüm perakende satış yapan marketlerde bu-
lunmakta, unlanmış kabuğu, kalitesi ve dayanıklılığı ile 
İspanyol tüketicilerin ilgisini çekmektedir. 

Bazı bölgelerinde bir öğünün yalnızca ekmekten oluş-
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In Portugal where in some areas it is seen that one 
meal consists of only bread, almost every meal is served 
with bread. In breakfast, they consume “fatias douradas” 
i.e. bread prepared by soaked in egg and milk and then 
fired with some sugar or cinnamon added sometimes.  
Similarly, Portuguese people who like to consume con-
tent heavy corn bread, prefer to add meat, anise, lemon 
and pine nuts to their bread. 

Especially in the latest years there is a growth of Por-
tuguese biscuit market with the new varieties of biscuits 
such as full grain, digestion system friendly, with dec-
reased fat and sugar, with oats taking their place in the 
market. Among the types of biscuit popularly consumed 
by Spanish and Portuguese people are biscuits for bre-
akfast take prominence. When we have a look at the 
biscuits preferred for snack or for special consumption 
majority  of them seems to be (just like British) snacks 
with  tea, plain cookies and biscuits flavored with vanilla.  
“Nevados” among these with its soft form which disinteg-
rates in the mouth and with low sugar content is a classic 
Noel biscuit. The cookies which are easily made at home, 
are among the classical tastes in  this region. 

According to the 2013 research of UN. A.F.P.A, yearly 
pasta consumption in Spain per capita is 5,3 kg while it is 
6.7 kg in Portugal. With this consumption rate Spain can be 
said to have fallen behind lots of European countries. Both 
being Mediterranean Countries, Spain and Portugal flavor 
the pasta with indigenous products and shape it according 
to their own cuisine. Spaghetti with shrimps and spaghetti 
with anchovy sauce and pasta sauces flavored with olives 
and green vegetables are the distinctive examples of this. 
World famous “mac and cheese” i.e. pasta with cheese is 
dressed with various herbs indigenous to Mediterranean by 
Spanish and Portuguese and they prefer to use sea pro-
ducts and Mediterranean tastes in their sauces mainly.  

tuğu da görülen Portekiz’de, hemen hemen her öğün ek-
mekle servis edilmektedir. Kahvaltıda “fatias douradas”, 
yani yumurta ve süte batırılarak kızartılmış ekmek beğe-
niyle tüketilmekte, bazen de şeker ve tarçın eklenerek tat-
landırılmaktadır. Aynı şekilde yoğun içerikli mısır ekmeğini 
de tüketmeyi seven Portekizliler ekmeklerine et, anason, 
limon ve çam fıstığı eklemeyi tercih etmektedirler. 

Özellikle son yıllarda pazarda yerini alan tam tahıllı, 
sindirim sistemi ile dost, yağı ve şekeri azaltılmış yulaflı 
bisküvilerle birlikte, İspanyol ve Portekiz bisküvi paza-
rında da genişleme yaşanmaktadır. İspanyol ve Portekiz 
halkının severek tükettiği bisküvi çeşitleri arasında kah-
valtılık bisküviler öne çıkmaktadır. Atıştırmalık ya da özel 
tüketim için tercih edilen bisküvilere bakıldığında büyük 
çoğunluğunun (tıpkı İngilizlerde olduğu gibi) çay yanın-
da atıştırmalık, vanilya ile tatlandırılmış sade kurabiye ve 
bisküvilerden oluştuğu görülmektedir. Bunlar arasında 
ağızda dağılan yumuşak yapısı ve hafif şeker içeriği ile 
“Nevados” klasik bir Noel bisküvisidir. Evde yapımı da 
oldukça kolay olan bu kurabiyeler, bölgenin klasikleşen 
tatlarındandır. 

UN.A.F.P.A’nın 2013 yılı araştırmasına göre İspanya’da 
yıllık kişi başı makarna tüketimi 5.3 kg, Portekiz’de ise 
6.7 kg’dır. Bu tüketim oranıyla İspanya’nın birçok Avrupa 
ülkesinin gerisinde kaldığı söylenebilir. Birer Akdeniz ülke-
leri olan İspanya ve Portekiz’de makarna, yörede doğal 
olarak yetişen ürünlerle tatlandırılmakta, ülkelerin kendi 
mutfağına uygun şekilde çeşitlendirilmektedir. Karidesli 
ve sucuklu spagetti, ançüez soslu spagetti, zeytin ve çe-
şitli yeşil sebzelerle lezzetlendirilmiş makarna sosları bu-
nun en belirgin örneklerindendir. Dünyaca meşhur “mac 
and cheese” yani peynirli makarnayı da Akdeniz’e özgü 
türlü otlarla süsleyen İspanyollar ve Portekizliler, sosların-
da ağırlıklı olarak deniz mahsullerini ve Akdeniz tatlarını 
kullanmayı tercih etmektedir. 
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BREAD, PASTA AND BISCUIT IN ITALY
Bread is one of the essential foods in Italy as it is in 

most other countries. According to the 2012 report of 
International Association of Plant Bakers (AIBI), bread 
consumption per capita is 52 kg.  Total bread production 
has decreased 2 per cent when compared to previous 
year. Italians’ preference of light and instant products 
just like many other European countries, affected this. In 
today’s Italy it is known that nearly 300 types of bread are 
produced. “Michetta” which is known by its puffy form is 
one of the classic Italian white breads.  “Ciabatta” which 
is made with olive oil and “Focaccia Classica” which is a 
flat, porous bread again made with olive oil are examples 
of Italian cuisine breads. 

Italian dough pastries have a large  variety such as 
breads. “Cannoli”, a Sicily pastry is counted one of the 
traditional sweets of Italy. Cannoli which is prepared in a 
roll with cake dough and filled with cream, usually is not 
larger than a finger. 

Italians prefer different tastes in biscuit consumption 
and they consume products which are mainly chocola-
te and cream  filled and products with ginger, cinnamon 
and oats. “Biscotti” the traditional biscuit of Italy is a hard 
boiled delicious biscuit.  Biscotti is a product which is 
largely preferred in both industrial production and bouti-
que bakery today.  Biscotti, which is flavored with various 
aromas, consumed not only in Italy but in a lot of areas of 
the world. Italy is among the leading countries in Europe 
in biscuit market. According to the data of Association of 
Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries of Eu-
rope (CAOBISCO), the 2011 chocolate, candy and light 
bakery production of Italy in 2011 was 1,414,005 tons.   
Yearly candy amount of biscuit and candy per capita is 
21,15 kg. 

As it is known by everybody, when someone menti-
ons pasta, Italy first came to our minds. According to the 
data of International Pasta Organization, 2014 pasta pro-
duction of Italy is 3,326,750 tons. Italy sold 3,295 million 
dollars’ worth of pasta in retail and has a leading position 
the world in pasta production per capita with 26kg.  Lots 
of different variety of pasta have been created over the 
years and again Italian pasta with lots of different sauce 
recipe have been offered to the consumers. Italians take 
great care to flavor each pasta type with a sauce which is 
appropriate for its structure.  All kinds of foods which are 
offered by the geography is used in sauce making in Italy 
and it has been known that there are very different types 
of sauces with indigenous spices, vegetables, meat and 
milk products.  Tomato, garlic, olive oil, fresh herbs, milk, 
meat and parmesan cheese are the most frequently used 
materials in sauce making. 

İTALYA’DA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Ekmek, birçok ülkede olduğu gibi İtalya’da da temel 

gıdalardan biridir. Uluslararası Endüstriyel Ekmek Üreti-
cileri Birliği’nin (AIBI) 2012 raporuna göre kişi başı yıllık 
ekmek tüketimi 52 kg’dır. Toplam ekmek üretimi ise bir 
önceki seneye göre yüzde 2 düşmüştür. Bunda, tıpkı di-
ğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi İtalyanların da 
hafif ve hazır ürünlere yönelimi etkili olmuştur. Günümüz 
İtalya’sında yaklaşık 300 çeşit ekmeğin üretildiği bilinmek-
tedir. Şişkin biçimiyle tanınan ve beyaz ekmek grubuna 
giren “Michetta” klasik İtalyan ekmeklerinden biridir. Zey-
tinyağıyla yapılan “Ciabatta”, yine zeytinyağıyla yapılan 
bol gözenekli, yassı bir ekmek türü olan “Focaccia Clas-
sica” İtalyan mutfağındaki ekmek türlerine örnektir.

İtalyan hamur tatlıları da ekmekleri gibi çok çeşitlidir. 
Sicilya kökenli bir hamur işi olan “cannoli”, italya’nın ge-
leneksel tatlılarından sayılmaktadır. Pasta hamuru ile rulo 
şeklinde hazırlanan ve içi krema ile doldurulan Cannoli 
genellikle bir parmak boyunu geçmemektedir. 

Bisküvi tüketiminde de oldukça çeşitli tatlara yönelen 
İtalyanlar, ağırlıklı olarak çikolatalı, krema dolgulu, zen-
cefil, tarçın ve yulaflı ürünleri tüketmektedirler. İtalya’nın 
geleneksel bisküvisi “biscotti” ise çifte kavrulmuş lezzetli 
bisküvilerdir. Biscotti günümüzde hem endüstriyel üre-
timde hem de butik fırıncılıkta oldukça tercih edilen bir 
üründür. Çeşitli aromalarla da tatlandırılan biscotti yalnız-
ca İtalya değil, dünyanın birçok yerinde ilgiyle tüketilmek-
tedir. İtalya bisküvi pazarında da Avrupa’nın önde gelen 
ülkelerindendir. Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme 
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BREAD, PASTA AND BISCUIT IN 
NETHERLANDS AND BELGIUM
According to the International Association of Plant Ba-

kers (AIBI) data, bread consumption per capita in Net-
herlands is 6,4 kg.  People of Netherlands are above 
European average with this rate of consumption.  Bread 
consumption per capita is 58 kg in Belgium. People of 
Netherlands who have a habit of nutrition which is con-
sisted of carbohydrates and fats, also give importance to 
the bread consumption. People of Netherland decreased 
the use of white bread consumption and  inclined to full 
grain bread over time and developed the habit of  flavo-
ring the bread with sunflower seeds and pumpkin seed. 
Rye bread which is consumed popularly is the bread of 
Netherlands which has the most heavy contents.  White 
bread is considered a luxury consumption and it is mostly 
made by adding milk and sugar to dough. The bread cal-
led “Kerststol” is the classical Noel bread of Netherlands 
and prepared by flavoring with materials such as sugar, 
raisins, almond paste, currants.   “Ontbijkoek” which is a 
type of cake consumed in breakfast usually and prepa-
red with cloves, cinnamon, ginger and coconuts and it is 
one of the local tastes. It is consumed as bread typically. 

It is one of the basic foods in Belgium which carries 
similar properties with French, German and Netherlands 
kitchens. The round, puffy breads called “boterpistolets” 
of Belgium is very popular and just like the people of 
Netherland, Belgians mix foods such as grapes, almond 
and produce sweet breads. Bread named “Rogge ver-
domme” is an example of this. 

Derneği’nin (CAOBISCO) verilerine göre İtalya’nın 2011 
yılı bisküvi, çikolata, şekerleme ve hafif fırıncılık ürünleri 
üretimi 1.414.005 tondur. Kişi başına düşen yıllık bisküvi 
ve şekerleme miktarı ise 21,15 kg’dır. 

Herkesin bildiği gibi makarna dendiğinde akla ilk ge-
len ülke İtalya’dır. Uluslararası Makarna Organizasyonu 
(IPO) verilerine göre İtalya’nın 2013 yılı makarna üretimi 
3.326.750 tondur. 2013 yılında 3.295 milyon dolarlık pe-
rakende makarna satışı yapan İtalya, kişi başı makarna 
üretiminde de 26 kg’la dünya lideridir. İtalya’da yıllar için-
de makarnanın onlarca çeşidi üretilmiş ve yine onlarca 
sos tarifiyle İtalyan makarnası tüketicilerin beğenisine su-
nulmuştur. İtalyanlar her bir makarna çeşidini, o çeşidin 
yapısına uygun sosla tatlandırmaya özen göstermektedir-
ler. Coğrafyanın sunduğu her türlü besinin sos yapımında 
cesurca kullanıldığı İtalya’da yöreye özgü baharat, sebze, 
et ve süt ürünleri ile çok çeşitli sos türleri olduğu bilin-
mektedir. Domates, sarımsak, zeytinyağı, taze otlar, süt, 
et ve parmesan peyniri sos yapımında en sık kullanılan 
malzemelerdendir. 

HOLLANDA VE BELKÇİKA’DA EKMEK, MA
KARNA VE BİSKÜVİ
Uluslararası Endüstriyel Ekmek Üreticileri Birliği (AIBI) 

verilerine göre Hollanda’da yıllık kişi başı ekmek tüketimi 
63,4 kg’dır. Bu tüketim miktarı ile Hollandalılar Avrupa or-
talamasının üzerindedir. Belçika’da kişi başı ekmek tüketi-
mi ise 58 kg’dır. Karbonhidrat ve yağ ağırlıklı bir beslenme 
alışkanlığına sahip olan Hollandalılar, ekmek tüketimine de 
önem vermektedir. Hollandalılar, beyaz ekmek tüketimini 
azaltarak zamanla tam tahıllı ekmeğe yönelmişler ve ek-
meği ayçiçeği çekirdeği ve kabak çekirdeği gibi ürünlerle 
tatlandırma alışkanlığı kazanmışlardır. Beğeniyle tüketilen 
çavdar ekmeği ise Hollandalıların en yoğun içerikli ekme-
ğidir. Beyaz ekmek lüks tüketim olarak kabul edilmekte, 
çoğu zaman da hamura süt ve şeker karıştırılarak yapıl-
maktadır. “Kerststol” isimli ekmek ise Hollandalıların klasik 
Noel ekmeğidir ve şeker, kuru üzüm, badem ezmesi, kuş 
üzümü gibi malzemelerle tatlandırılarak hazırlanmaktadır. 
Bir çeşit kek olan “Ontbijtkoek” ise genellikle kahvaltıda 
tüketilen ve karanfil, tarçın, zencefil ve Hindistan cevizi ile 
hazırlanan yöresel lezzetlerdendir. Sıklıkla ekmek yerine 
de tüketilmektedir. 

Fransız, Alman ve Hollanda mutfağı ile benzerlikler ta-
şıyan Belçika’da da ekmek temel gıdalardan biridir. Bel-
çiklalıların “boterpistolets“ adlı yuvarlak şişkin ekmekleri 
oldukça popülerdir ve tıpkı Hollandalılar gibi Belçikalılar 
da ekmeğin içine üzüm, badem gibi gıdaları karıştırıp tatlı 
ekmekler üretirler. Buna bir örnek de “rogge verdomme” 
adlı ekmektir. 

Ekmeklerini de üzüm, badem, şeker, süt gibi gıdalarla 
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People of Netherlands and Belgium who like to fla-
vor their bread with grapes, almond, sugar and milk are 
also the leading countries in Europe in consumption of 
sweets. The biscuit named “Speculoos” which is made 
with salty tart dough is one of the classical biscuits in 
Netherlands. That biscuit is also consumed with various 
tastes by using cinnamon, ginger and coconut. Belgians 
produce various biscuits which are flavored with cream, 
fruit, cinnamon, ginger, coconut and icing sugar just like 
Netherlands.  The most famous sweets brought to world 
cuisine by Belgians is waffle. Waffle is made by adding 
all kinds of fruits or chocolate between pastry with deep 
square pockets. 

Netherlands and Belgium has a place below the avera-
ge of Europe in pasta production. Yearly pasta consump-
tion per capita in Netherlands is 4.4 kg. Pasta consump-
tion per capita is 5.4 kg in Belgium. People of Netherland 
and Belgians who like to flavor pasta with sauces with 
lots of vegetables, also prefer to combine various meat 
products with cream and use it as sauce. With the po-
pularization of Asian cuisine, people of Netherlands and 
Belgium started to be prefer noodle consumption more 
and more and they are interested in the sauces with spi-
ce and vegetables which are used in Asian cuisine. 

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN GERMANY
AND SWITZERLAND
Bread is mostly consumed in breakfast in German cul-

ture. Along with this bread is preferred as sandwich in the 
evening. Bread has more variation in Germany than the 
other countries of Europe. It is possible to find all kinds 
of bread from white bread to whole wheat bread to rye 
bread to bread flavoured by various seeds. “Vollkornbrot” 
or “Swhwarzbrot” which are breads made with rye flo-
ur mainly are the classics of German cuisine. Germans 
which are not dependent to one type, also consume 
small round bread called “Brötchen”.  Swiss which are 
alleged to have more bread types than other countries, 
use different kinds of breads for almost all kinds of orga-
nizations.  Germans and Swiss prefer to consume their 
bread as more salty and brown when compared to other 
European countries.  

Biscuit, candy and chocolate consumption of Germans 
per capita is 25,53 kg. Yearly consumption of bread of 
Swiss per capita is 27,2 kg. Germans and Swiss which 
are known with their pastry and sweets with a world fa-
mous variety and taste, prefer sweets which are flavored 
with fruits and nuts the most. “Donauwelle”, “Kranz”, “Bi-
enenstich” are some of these products. Consumption of 
cookies and biscuits have an important place in Swiss 
and German cultures.  Hard cookies with cinnamon and 
cream are produced as ornamented for special days and 

tatlandırmayı seven Hollandalılar ve Belçikalılar, bisküvi ve 
tatlı tüketiminde de Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden-
dir. Tuzlu tart hamuru ile yapılan “Speculoos” isimli bis-
küvi, Hollandalıların klasik bisküvilerindendir. Aynı bisküvi, 
tarçın, zencefil ve hindistan cevizi kullanılarak da çeşitli 
tatlarla üretilmektedir. Belçikalılar da tıpkı Hollandalılar 
gibi kremalı, meyveli, tarçın, zencefil, Hindistan cevizi ve 
pudra şekeri ile tatlandırılmış çok çeşitli bisküviler üret-
mektedirler. Belçikalıların dünya mutfaklarına kazandırdığı 
meşhur tatlı ise waffle’dır. Bir hamur tatlısı olan waffle kare 
şeklinde derin çukurlara sahip şekerli hamurun arasına 
krema, her türlü meyve ya da çikolata konularak tüketilir. 

Hollanda ve Belçika makarna tüketiminde Avrupa orta-
lamasının altında kalmaktadır. Hollanda’nın yıllık kişi başı 
makarna tüketimi 4.4 kg’dır. Belçika’da ise kişi başı ma-
karna tüketimi 5.4 kg’dır. Makarnayı bol sebzeli soslarla 
tatlandırmayı seven Hollandalılar ve Belçikalılar, bunun 
yanı sıra çeşitli et ürünlerini de kremayla harmanlayıp sos 
olarak kullanmayı tercih etmektedirler. Asya mutfağının 
yaygınlaşmasıyla erişte (noodle) tüketimine giderek daha 
çok yönelen Hollandalılar ve Belçikalılar, Asya mutfağında 
kullanılan baharatlı ve sebzeli sosları da ilgiyle tüketmek-
tedirler. 

ALMANYA VE İSVİÇRE’DE EKMEK,
MAKARNA VE BİSKÜVİ
Alman kültüründe ekmek daha çok kahvaltıda tüke-

tilmektedir. Bunun yanı sıra akşamüstü sandviç olarak 
da sıklıkla tercih edilmektedir. Avrupa’nın diğer ülkeleri-
ne göre Almanya’da ekmek çeşidi daha fazladır. Beyaz 
ekmekten siyah buğday ekmeğine, çavdar ekmeğinden 
çeşitli tohumlarla lezzet katılmış ekmeklere kadar her 
çeşit ürünü bulmak mümkündür. “Vollkornbrot” ya da 
“Schwarzbrot” gibi koyu renkli, ağırlıklı olarak çavdar 
unu ile yapılmış ekmekler ise Alman mutfağının klasiği-
dir. Tek bir çeşide bağlı kalmayan Almanlar, “Brötchen” 
isimli küçük yuvarlak ekmekleri de ilgiyle tüketmektedirler. 
Dünyanın diğer ülkelerine göre daha çok ekmek çeşidine 
sahip olduğunu iddia eden İsviçreliler, neredeyse her çeşit 
organizasyon içinde farklı bir ekmek çeşidi kullanmakta-
dır. Almanlar ve İsviçreliler, diğer Avrupa ülkelerine göre 
ekmeği daha koyu, daha tuzlu olarak tüketmeyi tercih 
etmektedirler. 

Almanların kişi başı bisküvi, şekerleme ve çikolata tü-
ketimi yılda 25.53 kg’dır. İsviçrelilerin ise yıllık kişi başı 
tüketimi 27,2 kg’dır. Hamur işi ve tatlı konusunda dün-
yaca bilinen çeşitliliğe ve lezzete sahip olan Almanlar ve 
İsviçreliler’in en çok tercih ettikleri tatlılar meyve ve kuru 
yemişlerle tatlandırılmış keklerdir. “Donauwelle”, “Kranz”, 
“Bienenstich” bunlardan bazılarıdır. Kurabiye ve bisküvi 
tüketimi de İsviçre ve Alman kültürlerinde önemli bir yere 
sahiptir. Sert, tarçınlı, kremalı kurabiyeler özel günler için 
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are serviced. Along with these, salty and spiced cookies 
are cut in special formations while they are dough and 
then cooked. These cookies are served with tea or cof-
fee and also preferred most by Germans and Swiss in all 
kinds of celebrations. 

On accordance with the data of International Pasta Or-
ganizations (IPO) pasta consumption of Germans in a year 
per capita is 8.1 kg. This number is 9,3 for Swiss. While 
bread and pastry products have a strong place among 
the foods with carbohydrates in German and Swiss cuisi-
ne, increase towards the noodle consumption continues.  
A type of needle with egg content called “Spätzle” has a 
place in traditional Swiss kitchen. Spätzle which is called 
with different names in some other European Countries 
is a food which is commonly consumed in German and 
Swiss cuisine. Spätzle which is consumed as small balls 
of dough or pasta sticks is served by flavoring with fruits, 
together with meat by being prepared with red pepper 
and onion as a main dish.  

süslü şekillerde üretilir ve servis edilir. Bunun yanı sıra 
sert, tuzlu ve baharatlı kurabiyeler de hamur halindeyken 
çeşitli biçimlerde kesilir ve pişirilir. Bu kurabiyeler çay ve 
kahve ile servis edilmenin yanında her türlü kutlamalarda 
Almanların ve İsviçrelilerin tercih ettiği ikramlardır. 

Uluslararası Makarna Organizasyonu ( IPO) verilerine 
göre Almanların bir yıl içinde kişi başı makarna tüketimi 
8.1 kg’dır. Bu rakam İsviçreliler için 9.3 kg’dır. Alman ve 
İsviçre mutfağında karbonhidratlı gıdalar arasında daha 
çok ekmek ve hamur işi ürünler yer kaplasa da erişte (no-
odle) tüketimine yönelik artış devam etmektedir. “Spätzle” 
isimli yumurta katkılı bir tür noodle ise geleneksel İsviçre 
mutfağında yer edinmiştir. Bazı Avrupa ülkelerinde fark-
lı isimlerle anılan Spätzle, Alman ve İsviçre mutfağında 
da sıklıkla tüketilen bir yemektir. Küçük yuvarlak hamur 
topları ya da çubuk makarna şeklinde tüketilen Spätzle, 
meyvelerle tatlandırılarak servis edilebilmekte, etin yanın-
da, kırmızıbiber ve soğan gibi sebzelerle hazırlanıp ana 
yemek olarak da sunulabilmektedir. 
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the demand for pasta in nearly the whole world is increasing gradually. 
according to the data of International Pasta Organization (IPO), a total of 
13,5 million tons of pasta produced in 2013 in the world. Pasta being a 
food item which is easy to cook and cost-efficient had a great effect on 
this. Other important factors in the increase of consumption is the high 
nutritional value of the durum wheat within the pasta and the fact that 
pasta being a food which can be prepared with various sauces so that it 
would be appropriate to palates of almost every culture. 

Neredeyse tüm dünyada makarnaya yönelik talep giderek artmaktadır. ulus-
lararası makarna Organizasyonu’nun (IPO) verilerine göre 2013 yılında dünya 
genelinde toplam 13,5 milyon ton makarna üretilmiştir. Bunda makarnanın 
pişirimi kolay, maliyeti uygun bir gıda maddesi olması etkili olmuştur. ayrıca 
içeriğindeki durum buğdayının yüksek besin değeri ve makarnanın neredey-
se her kültürün damak tadına uyacak şekilde çeşitli soslarla hazırlanabilen bir 
yemek olması da tüketimin artışındaki en büyük etmenlerdendir. 

DÜNYA MAKARNA PAZARI

Pasta dough is created by mixing the semolina obtai-
ned from durum wheat with some enriching substances 
and water. Pasta production is carried out by shaping this 
dough and then drying.  Since the durum wheat which 
is the main raw material of pasta only grows in certain 
areas of the world, limited the production areas of the 
pasta. Although pasta production became common due 
to the raw material import today, generally durum wheat 
producing countries are the leading pasta importers in 
the world.

Pasta is one of the most important foods in the world 
by both its nutritional values and volume of production. 
Pasta which could be consumed in different ways in each 
culture, faces a demand which has been increasing over 
the years. Long shelf life, high nutritional value, being 
appropriate for serving by mixing it with different sauces 

Makarna hamuru, durum buğdayından elde edilen ir-
miğin bazı zenginleştirici maddeler ve su ile karıştırılma-
sıyla elde edilir. Bu hamurun şekil verilip kurutulmasıyla 
da makarna üretimi gerçekleştirilir. Makarnanın ana ham-
maddesi olan durum buğdayının dünyanın yalnızca belirli 
bölgelerinde yetişmesi, makarnanın üretim bölgelerini sı-
nırlandırmıştır. Her ne kadar günümüzde hammadde itha-
latı sayesinde makarna üretimi yaygın kazansa da, genel 
itibariyle durum buğday üreticisi ülkeler dünyanın önde 
gelen makarna ihracatçılarıdır.

Makarna, gerek besinsel değeri gerekse üretim mik-
tarı açısından dünyanın en önemli gıdalarından biridir. 
Her kültürde farklı biçimlerde tüketilebilen makarna, yıl-
lar içerisinde artan bir taleple karşı karşıyadır. Makarna-
nın uzun raf ömrü, yüksek besin değeri, çeşitli damak 
tatlarına uygun soslarla harmanlanıp servis edilebilmesi, 

WORLD PASTA MARKET
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for different palates, i.e. being adaptable to every culture 
and more importantly being an economic food are the 
leading causes of this increase.  

The date this valuable food item was first consumed, 
is not known. Although it was alleged by Chinese, Et-
ruscans, Arabs, Persians, Greek and even Americans 
that they have invented pasta, Italians were the ones left 
with holding that title. For pasta, some dates it back to 
4000, some to 7000 and some to 8000 years ago. Pas-
ta was definitely known by Ancient Greek and Romans. 
The history of the pasta goes back to the time of Ancient 
Romans. Italy is the leader in both production and con-
sumption of pasta today. Pasta which spread quickly to 
the other countries in the world, started to be a part of 
the American kitchen as well by immigration of Italians to 
America continent. 

yani her kültüre uyum sağlayabilmesi, daha da önemlisi 
ekonomik bir gıda olması bu artışın önde gelen sebep-
lerindendir. 

Bu değerli gıda maddesinin ilk tüketildiği tarih kesin 
olarak bilinmemektir. Çinliler, Etrusyalılar, Araplar, Persler, 
Yunanlılar ve hatta Amerikalılar makarnanın kendileri ta-
rafından icat edildiğini iddia etseler de, ihale bir anlam-
da İtalyanlara kalmıştır. Hatta makarna için kimileri 4000, 
kimileri 7000, kimileri de 8000 yıl öncesini kaynak gös-
terir. Makarna, Eski Yunan ve Romalılar’da kesin olarak 
bilinmektedir. Makarnanın tarihi Eski Romalılar zamanına 
kadar dayanmaktadır. Günümüzde hem üretim hem de 
tüketim açısından makarna lideri de İtalya’dır. Dünyanın 
diğer ülkelerinde hızla yayılan makarna, İtalyanların Ame-
rika kıtasına göç etmesiyle birlikte Amerikan mutfağında 
da yer almaya başlamıştır. 
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PASTA PRODUCTION IN THE WORLD
Pasta production stopped being dependent on the 

climate with some technological developments.  Due to 
this the production which could be done only in the areas 
where wheat was produced, has now spread to different 
geographies. From 1945 which was the year World War 
Two ended, pasta factories were started to be establis-
hed in the regions in which Italians lived mainly and thus 
pasta was enabled to be known by the foreign cultures 
more closely.  the automatic continuous pasta facilities 
which were the invention of Mario and Guiseppe Brai-
banti company in 1933, were the elements played their 
role in the industrialization of pasta production.

 
The development of pasta production technologies 

have an important  effect in the increase of pasta pro-
duction in the world and pasta consumption together 
with it. According to the data of International Pasta Or-
ganization (IPO), a total of 13,5 million tons of pasta 
produced in 2013 in the world. Production made by 
Italy, USA, Brazil, Russia and Turkey consists the majo-
rity of world’s pasta production.  When we have a look 
at the production amounts of such countries, we see 
that Italy leads with a 3,326 million tons in 2013.  USA 
follows Italy which is the biggest pasta producer in the 
world with 2 million tons. Brazil which has the third pla-
ce, carried out 1,191 million tons of pasta production. 
Russia follows Brazil with 1,083 million tons.  Turkey 
has the 5th place in the world pasta production with 1 
million tons in 2013 by increasing it from 606 thousand 
tons of production in 2010.  

Countries such as Italy, USA and Turkey produce pas-
ta for export purposes as well as domestic consumption. 
However, the other  countries carry out their production 
in order to meet their domestic demand. The great ex-
tent of world pasta production is carried out in European 
Union. The leading producing countries are Italy, Ger-

DÜNYA MAKARNA ÜRETİMİ
Makarna üretimi, bazı teknolojik gelişmelerle birlikte 

iklime bağımlı olmaktan çıkmıştır. Bu sebeple yıllar önce 
yalnızca buğday üretilen bölgelerde yapılabilen üretim, 
günümüzde farklı coğrafyalara da yayılmıştır. İkinci Dünya 
Savaşı’nın sona erdiği 1945 yılından itibaren İtalyanların 
ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerde makarna fabrikala-
rı kurulmaya başlamış ve böylece makarnanın yabancı 
toplumlar tarafından çok daha yakından tanınması sağ-
lanmıştır. 1933 yılında Mario ve Guisseppe Braibanti 
şirketinin icadı olan otomatik devamlı makarna tesisleri, 
makarna üretiminin endüstriyel hale gelmesinde rol oyna-
yan unsurlardandır.

 Makarna üretim teknolojilerinin gelişimi dünya ge-
nelindeki makarna üretiminin ve bununla birlikte tüke-
timinin de artmasında önemli bir etkiye sahiptir. Ulus-
lararası Makarna Organizasyonu’nun (IPO) verilerine 
göre 2013 yılında dünya genelinde toplam 13,5 milyon 
ton makarna üretilmiştir. İtalya, ABD, Brezilya, Rusya 
ve Türkiye gibi ülkelerin gerçekleştirdiği üretim, dünya 
üretim miktarının büyük bir çoğunluğunu oluşturmakta-
dır. Bu ülkelerin üretim miktarlarına bakıldığında; 2013 
yılında İtalya’nın 3,326 milyon ton üretimle ilk sırada 
yer aldığı görülmektedir. Dünyanın en büyük makarna 
üreticisi konumunda olan İtalya’yı 2 milyon ton ile ABD 
izlemektedir. Makarna üretiminde üçüncü sırada yer 
alan Brezilya ise 1,191 milyon ton makarna üretimi ger-
çekleştirmiştir. Brezilya’yı 1,083 milyon ton ile Rusya 
izlemektedir. Dünya makarna üretiminde 5. sırada yer 
alan Türkiye, 2010 yılında gerçekleştirdiği 606 bin ton-
luk üretimi artırarak 2013 yılında 1 milyon ton makarna 

üretimi gerçekleştirmiştir. 
İtalya, ABD ve Türkiye gibi ülkeler, ülke içi tüketimin ya-

nında ihracata dönük üretim de yapmaktadır. Ancak diğer 
ülkeler kendi iç taleplerini karşılamaya yönelik üretim gerçek-
leştirmektedir. Dünya makarna üretimi büyük oranda Avru-
pa Birliği’nde gerçekleşmektedir. Üretimde yüzde 36,4 pay 
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many and Spain in European Union which has a share 
of 36,4 per cent in production.  Production share is 14,8 
per cent in the non EU member European countries. In 
this situation European continent meets more than half 
of world pasta production with a ratio of 51,2 per cent.    
The second continent in pasta production is America. In 
America continent which meets 38 per cent of world pas-
ta production, Middle and South America have 21,9 per 
cent and North America has 16,1 per cent.  While the 4,4 
of the production is being carried out in Middle East, 4,3 
per cent of the production is being carried out in Africa 
continent. The share of the Asia continent in world pasta 
production is 1,8 per cent and Australia’s share is 0,4 per 

cent. Middle East, Asia and Australia which have a small 
share in the production, have a great potential for con-
sumption.  Thus they are being evaluated as the markets 
which show promise by means of export.  

WORLD PASTA CONSUMPTION AND DEMAND
The demand for pasta in nearly the whole world is inc-

reasing gradually. As we have stated before the fact that 
pasta being an easy to prepare and cost efficient; also 
high nutritional value of the durum wheat within the pasta 
and the fact that pasta being a food which can be prepa-
red with various sauces so that it would be appropriate to 
palates of almost every culture are effective in this. 

According to the 2013 data of International Pasta Or-
ganization (IPO) the country in which the pasta consump-
tion is at its peak is the production leader Italy.  Pasta 
consumption per capita in Italy is 26 kg.  Venezuela fol-
lows Italy with 13,2 kg, Tunisia with 11,9 kg, Greece with 

sahibi olan Avrupa Birliği’nde lider üretici ülkeler ise İtalya, 
Almanya ve İspanya’dır. AB üyesi olmayan Avrupa ülkele-
rinde ise üretim payı yüzde 14,8’dir. Bu durumda Avrupa 
kıtası yüzde 51,2’lik bir oranla dünya makarna üretiminin ya-
rısından fazlasını karşılamaktadır. Makarna üretiminde ikinci 
kıta ise Amerika’dır. Dünya makarna üretiminin yüzde 38’ini 
karşılayan Amerika kıtasında Orta ve Güney Amerika yüzde 
21,9, Kuzey Amerika ise yüzde 16,1 pay sahibidir. Üretimin 
yüzde 4,4’ü Orta Doğu’da gerçekleşirken, yüzde 4,3’ü Af-
rika kıtasında gerçekleşmektedir. Asya kıtasının dünya ma-
karna üretimindeki payı yüzde 1,8, Avustralya’nın ise yüzde 
0,4’tür. Üretimde düşük paya sahip olan Orta Doğu, Asya 
ve Avustralya tüketimde ise yüksek bir potansiyeli barındır-

maktadır. Bu yüzden de ihracat açısından gelecek vadeden 
pazarlar olarak değerlendirilmektedirler. 

DÜNYA MAKARNA TÜKETİMİ VE TALEP
Neredeyse tüm dünyada makarnaya olan talep giderek 

artmaktadır. Bunda daha önce de vurguladığımız gibi ma-
karnanın pişirimi kolay, maliyeti uygun bir gıda maddesi 
olması; ayrıca içeriğindeki durum buğdayının besin değeri 
yüksek bir tahıl olması ve makarnanın da neredeyse her 
kültürün damak tadına uyacak şekilde çeşitli soslarla ha-
zırlanabilen bir yemek olması etkilidir. 

Uluslararası Makarna Organizasyonu’nun (IPO) 2013 
yılı verilerine göre kişi başına ortalama makarna tüke-
timinin en yoğun olduğu ülke, üretimde de lider olan 
İtalya’dır. İtalya’da kişi başına düşen makarna tüketimi 
26 kg’dır. İtalya’yı 13,2 kg ile Venezuela, 11,9 kg ile Tu-
nus, 10,6 kg ile Yunanistan ve 9,2 kg ile İsviçre takip 
etmektedir. Türkiye kişi başı ortalama makarna tüketimi 
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10,6 kg and Switzerland with 9,2 kg.  The pasta con-
sumption per capita in Turkey is 6,6 kg.  Among the 
main reason why pasta consumption has not increa-
sed in Turkey we can count the fact that sauce culture 
is not yet established, having missing or wrong infor-
mation in pasta cooking methods, not having enough 
product variety and not realizing the nutritional values 
of the pasta yet.  As an addition to these, the amount 
of noodle produced in homes and then consumed is 
not included in the records also affects the amount of 
consumption. 

When we have a look at the total pasta production by 
countries, we see that the biggest consumer country is 
USA with 2 million 700 thousand tons.  Italy follows USA 
with 1,524 million tons and Brazil with 1,191 million tons 
and Russia with 1,128 million tons and Germany with 
650 thousand tons. The 2013 consumption of Turkey 
was 492,977 tons. 

ise 6,6 kg’dır. Türkiye’de makarna tüketiminin yeterince 
artmamasının başlıca sebepleri arasında henüz sos kül-
türünün yeterince yerleşmemiş olması, makarna pişirme 
yönteminde eksik ve yanlış bilgi sahibi olunması, ürün 
çeşitliliğinin yeterli düzeyde olmaması ve makarnanın 
yüksek besinsel değerinin henüz farkında olunmaması 
sayılabilir. Buna ek olarak Türkiye’de geleneksel olarak 
evde üretilip tüketilen eriştenin kayıtlarda yer almaması 
da tüketim miktarını etkilemektedir. 

Ülke bazında toplam makarna tüketimine bakıldığında, 
en büyük tüketici ülkenin 2 milyon 700 bin ton ile ABD 
olduğu görülmektedir. ABD’yi 1,524 milyon ton ile İtalya, 
1,191 milyon ton ile Brezilya, 1,128 milyon ton ile Rusya 
ve 650 bin ton ile Almanya izlemektedir. Türkiye’nin 2013 
yılı tüketim miktarı ise 492,977 tondur. 

DÜNYA MAKARNA İTHALATI 
Dünya Ticaret Atlası, Global Ticaret Enformasyonu 
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WORLD PASTA IMPORT 
According to World Trade Atlas, Global Trade Informa-

tion Service data, the total value of the world pasta im-
port is 3,059 million Euros.  This value is the equivalent of 
2,9 million tons of pasta import has increased a little due 
to the increase in the import in 2011.  In 2011, the world 
pasta import was recorded as 3,2 million tons and this 
equals to 3,345 million Euros. In 2012, the world pasta 
import was 3,062 million tons.  In the same period, the 
value equivalent of pasta import was 3,651 million Euros. 

USA, Germany and French are seen to have the lea-
ding positions in 2012 world pasta import. USA with its 
490 million Euro and 360 thousand tons of pasta import 
is followed by Germany with its 459 million Euro and 423 
thousand tons.  While Germany is better by means of 
quantity, USA led by means of value. The 2012 pasta 
import of France is 340 thousand tons. France which re-
ached to an import value of 397 million Euro, follows USA 
and Germany closely. Japan follows France with 185 
thousand tons and 260 million Euro and England with 
176 thousand tons and 213 million Euro, Canada follows 
with 119 thousand tons and 161 million Euro. 

Durum wheat which is the main raw material of pasta, 
is produced only in certain areas of the world and the 
dependency to durum wheat increases yearly.  This si-
tuation causes the countries which have a large pasta 
consumption level but cannot be able to produce enough 
pasta to meet the domestic demand to prefer importing.  
Along with this some pasta producing countries also pre-
fer importing in an attempt to increase the variety. 

Servisi’nin verilerine göre dünya makarna ithalatının 2010 
yılındaki toplam değeri 3.059 milyon Euro’dur. 2,9 milyon 
tonluk makarna ithalatının karşılığı olan bu değer, 2011 yı-
lında ithalattaki artışla birlikte bir miktar yükselmiştir. 2011 
yılında 3,2 milyon ton olarak kaydedilen dünya makarna 
ithalatının değer karşılığı da 3.345 milyon Euro’dur. 2012 
yılında ise dünya makarna ithalatı 3,062 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı dönem makarna ithalatının değer 
karşılığı ise 3.651 milyon Euro’dur. 

2012 yılı dünya makarna ithalatında lider konumdaki 
ülkelerin ABD, Almanya ve Fransa olduğu görülmektedir. 
490 milyon Euro ve 360 bin ton ile makarna ithalatında 
önde gelen ülke olan ABD’yi, 459 milyon Euro ve 423 
bin ton ile Almanya izlemektedir. Miktar bakımından önde 
olan Almanya, değer bazında ABD’nin gerisinde kalmıştır. 
Fransa’nın 2012 yılı makarna ithalatı miktarı ise 340 bin 
tondur. 397 milyon Euro’luk ithalat değerine ulaşan Fran-
sa, listede ABD ve Almanya’nın hemen ardından gelmek-
tedir. Fransa’yı 185 bin ton ve 260 milyon Euro değeri 
ile Japonya, 176 bin ton ve 213 milyon Euro değeri ile 
İngiltere, 119 bin ton ve 161 milyon Euro’luk ithalat değeri 
ile Kanada takip etmektedir. 

Makarnanın ana hammaddesi olan durum buğdayı, dün-
yanın belirli bölgelerinde yetiştirilmekte ve makarnaya, yani 
durum buğdayına olan bağımlılık ise yıldan yıla artmaktadır. 
Bu durum, makarna tüketimi yüksek seviyelerde seyreden 
ancak iç talebini karşılamaya yetecek üretimi gerçekleşti-
remeyen ülkelerin, ithalata başvurmasına neden olmakta-
dır. Bunun yanı sıra makarna üreticisi bazı ülkeler de, ürün 
çeşitliliğini arttırmak amacıyla ithalata başvurabilmektedir.
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WORLD PASTA EXPORT 
According to the data of World Trade Atlas, pasta 

export was 3,287 million tons in 2010. The price equ-
ivalence of such quantity is 3,487 million Euro. World 
pasta export which was increased in 2011, was 3,555 
million tons and it was equal to 3,820 million Euro. In 
2012, there was an increase in the export again and it 
was recorded as 3,715 million tons. The equivalent in 
value of the 2012 pasta export quantity is 4,158 million 
Euros. Acting from reported data causes different figu-
res to be reflected for world pasta import and export.  
Due to this, the real figures are estimated to be a little 
more than these figures. 

 
Italy takes the first place in world pasta export. Italy ex-

ported a total of 1,721 million tons of pasta in 2010. The 
price equivalence of such quantity is 1,682 million Euro. 
Italy which is the world pasta export leader, experien-
ced some increase in 2011 and exported a total of 1,770 
million tons of pasta. This export amount in the value of 
1,183 million Euros, continued to increase in 2012.  The 
pasta export of Italy in 2012 was 1,802 million tons and 
the value of it was 1,936 million Euros. 

The biggest exporter after Italy is Turkey. Turkey’s pas-
ta export quantity which was far different than export qu-
antity and amount of Italy, was increased approximately 
200 thousand tons between the years of 2010 and 2012. 
The amount of the export which was 436 thousand tons 
in 2012, has an equivalence of value about 241 million 
Euros.  In 2012, Turkey is followed by Belgium with 136 
thousand tons, USA with 133 thousand tons and China 
with 108 thousand tons of export quantity. 

DÜNYA MAKARNA İHRACATI 
Dünya Ticaret Atlası verilerine göre dünya makarna ihra-

catı 2010 yılında 3,287 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 
Bu miktarın değer karşılığı ise 3.487 milyon Euro’dur. 2011 
yılında artışa giden dünya makarna ihracatı 3,555 milyon 
ton olarak gerçekleşmiş ve 3.820 milyon Euro değerinde 
karşılık bulmuştur. 2012 yılında ise ihracat miktarında bir 
miktar daha artış yaşanmış ve 3,715 milyon ton olarak kay-
dedilmiştir. 2012 yılındaki makarna ihracat miktarının değer 
bazında karşılığı ise 4.158 milyon Euro’dur. Raporlanmış ve-
riler üzerinden hareket edilmesi dünya makarna ithalatı ve 
ihracatının farklı rakamlarla yansımasına neden olmaktadır. 
Bu sebeple gerçek miktarların bu rakamların bir miktar daha 
üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

 
Dünya makarna ihracatında ilk sırayı alan ülke İtalya’dır. 

İtalya 2010 yılında 1,721 milyon ton makarna ihracatı 
gerçekleştirmiştir. Bu miktarın değer yansıması ise 1,682 
milyon Euro’dur. Dünya makarna ihracatı lideri İtalya 2011 
yılında bir miktar artışa giderek 1,770 milyon ton makarna 
ihracatı gerçekleştirmiştir. 1,813 milyon Euro değerindeki 
bu ihracat miktarı, 2012 yılında da artmaya devam etmiş-
tir. İtalya’nın 2012 yılı makarna ihracat miktarı 1,802 mil-
yon ton, değeri ise 1,936 milyon Euro’dur. 

İtalya’dan sonraki ikinci büyük ihracatçı ise Türkiye’dir. 
İtalya’nın ihracat miktarı ve değerinden oldukça uzakta 
olan Türkiye’de makarna ihracat miktarı 2010 ve 2012 
yılları arasında yaklaşık olarak 200 bin ton artmıştır. 2012 
yılında 436 bin ton olarak gerçekleşen ihracat miktarının 
değer karşılığı ise 241 milyon Euro’dur. Türkiye’yi 2012 
yılında 136 bin tonluk ihracat miktarı ile Belçika, 133 bin 
ton ile ABD ve 108 bin ton ile Çin izlemektedir.
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