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Dear Readers, 

We present you the 13th issue of BBM Magazine. We have 
tried our best to create a rich editorial this month too. As you 
know, IDMA Exhibition which is an international meeting plat-
form for grain and feed milling machinery and pulses, pasta and 
biscuit technologies sectors will open its doors in İstanbul, Tur-
key on 23 to 26 April 2015. By this means, we prepared April-
May-June issue of BBM Magazine especially for IDMA Exhibition; 
there, more than 250 brands will exhibit their latest technologies 
and thousands of sector representatives from 139 countries will 
visit it. 

In this issue that we prepared especially for IDMA Exhibition, 
we decided to discuss the latest developments in pasta, biscuit 
and bread production technologies for our Cover Story. You will 
find the leader machinery producer Bühler’s article about quality 
in gluten-free pasta and production technologies. Also you will 
find the articles as follows: ABP Machine’s article about the tech-
nologies used to determine the quality of semolina, Advantages 
of Technology in Biscuit Depositors entitled article of Haas Food 
which offers technologies for the manufacture of biscuit, waffle 
and bakery products and also Innovations in Bakery Technolo-
gies entitled the article of ZMatik which has been producing ma-
chinery for bakery and pastry sectors for 30 years. 

One of the research issues of BBM Magazine for this month is 
World Pasta, Biscuit and Bread Market. Global pasta production 
has reached to 13.5 million tons in 2013. EU countries hold the 
leadership in biscuit production. Also considering global bakery 
products, a growth of 3.9 percent is recorded between 2001 
and 2010. 

Another research issue is Pasta, Biscuit and Bread Culture 
in Turkey. Turkish people who like trying new tastes and blend 
these tastes with traditional flavors, reflect this to its pasta, 
bread, dessert, confectionery and biscuit culture. Turkish people 
whose dessert culture is quite rooted and colorful show a great 
interest to different flavors regarding confectionery and biscuit 
consumption.  

You can find our Cover Story discussing production technolo-
gies in pasta, biscuit and bakery products, our research files 
World Pasta, Biscuit and Bread Market and Bread, Pasta and 
Biscuit Culture in Turkey in the content of our magazine. 

See you in the next issue… 

See you in the next issue…

Best regards…

Değerli Okuyucular,

BBM Dergisi’nin 13. sayısıyla karşınızdayız. Bu ay da sizler 

için dolu dolu bir sayı hazırlamaya gayret ettik. Bildiğiniz gibi 

uluslararası tahıl ve yem değirmen makineleri ile bakliyat, makarna 

ve bisküvi teknolojileri sektörünün buluşma platformu İDMA Fuarı, 

23-26 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da kapılarını 6. kez açacak. 

Bu sebeple BBM Dergisi’nin bu sayısını 250’yi aşkın markanın en 

yeni teknolojilerini sergileyeceği ve 139 ülkeden binlerce sektör 

temsilcisinin ziyaret edeceği İDMA Fuarı için özel olarak hazırladık. 

İDMA Fuarı için özel olarak hazırladığımız bu sayıda kapak 

dosyası olarak da makarna, bisküvi ve ekmek üretim teknolo-

jilerindeki son yenilikleri ele almayı uygun bulduk. Dergimizin 

kapak dosyası içerisinde dünyanın önde gelen makine üreticisi 

Bühler’in glütensiz makarnada kalite ve üretim teknolojisine dair 

makalesini bulacaksınız. ABP Makine’nin irmik kalitesini belirle-

mede kullanılacak teknolojiler üzerine hazırladığı makale, bisküvi, 

gofret ve unlu mamullerin üretimine yönelik teknolojiler sunan 

Haas Food’un Bisküvi Depozitörlerinde Teknolojinin Avantajı adlı 

makalesi ve yaklaşık 30 yıldır fırıncılık ve pastane sektörlerine 

yönelik makine üretimi yapan ZMatik’in Fırıncılık Teknolojilerinde 

Yenilikler isimli makalesini de kapak dosyamızın içerisinde bula-

bilirsiniz. 

BBM Dergisi’nin bu ayki araştırma konularından biri dünya ma-

karna, bisküvi ve ekmek pazarıydı.  Dünya makarna üretimi 2013 

yılında 13,5 milyon tona ulaşmıştır. Bisküvi üretiminde AB ülkel-

erinin önde olduğu görülmektedir. Dünya fırıncılık ürünleri pazarına 

bakıldığında ise 2001-2010 yılları arasında yıllık yüzde 3,9 bileşik 

büyüme oranı görülmektedir. 

Bir diğer araştırma konumuz ise Türkiye’de makarna, bisküvi 

ve ekmek kültürüdür. Yeni lezzetler denemeyi ve bu lezzetleri 

geleneksel tatlarla harmanlamayı seven Türk halkının makarna, 

ekmek, tatlı, şekerleme ve bisküvi tüketimine de bunu yansıttığı 

görülmektedir. Tatlı kültürü bir hayli köklü ve renkli olan Türk halkı 

şekerleme ve bisküvi tüketiminde de farklı lezzetlere yoğun ilgi 

göstermektedir. 

Makarna, bisküvi ve unlu mamuller üretim teknolojilerine yöne-

lik kapak dosyamızı, dünya makarna, bisküvi ve ekmek pazarı 

araştırmamızı ve Türkiye’de ekmek, makarna ve bisküvi tüketim 

araştırmamızı dergimizin içeriğinde bulabilirsiniz. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle… 

Saygılarımla….

Latest innovations in pasta, 
biscuit and bread production 
technologies 

Makarna, bisküvi ve ekmek üretim 
teknolojilerinde son yenilikler 

EDITOR

EDİTÖR
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Mondelez International has created the Africa’s largest 
Oreo production line in Morocco by investing almost 11 mil-
lion dollars in its state-of-the-art plant. The company is plan-
ning to make and sell the world’s most known biscuit Oreo in 
Morocco. The investment will make the world’s best-selling 
cookie widely available to Morocco’s 34 million people and 
expand the local biscuits market by generating more busi-
ness for Mondelez International’s Morocco trade partners.

Mondelez Maroc, Mondelez International’s local subsidi-
ary, will have the capacity to make as many as 900 million 
Oreo biscuits per year, or almost 2.5 million Oreo cookies 
per day in its Casablanca facility after completing instal-
lation of the high-tech production line and starting up in 
March. Antoine Collette, President Biscuits for Mondelez 
International in Eastern Europe, the Middle East and Africa 
stated that they are so excited to be making this delicious, 
high-quality and iconic biscuit available to all Moroccans, 
made right there in the Kingdom by Mondelez Maroc. 

Mondelez International, Afrika’daki son teknolojiye sa-
hip en büyük Oreo üretim hattını 11 milyon dolarlık yatı-
rımla Fas’ta kurdu. Firma, bu yatırımla dünyanın en bilinen 
bisküvilerinden biri olan Oreo’yu Fas’ta üretip satmayı 
üretip satmayı planlıyor. Bu yatırımın, 34 milyon Faslının 
Oreo markalı bisküvilere rahatça ulaşabilmesine ve Mon-
delez International’ın Faslı ortaklarına daha çok iş sağ-
layarak yerel bisküvi piyasasının genişlemesine olanak 
vereceği belirtiliyor.

Son teknoloji üretim hattının tamamlanıp Mart ayında 
faaliyete başlamasının ardından, Mondelez International’ın 
yerel alt kuruluşu olan Mondelez Maroc, Kazablanka tesi-
sinde yılda neredeyse 900 milyon Oreo bisküvisi ve günde 
yaklaşık 2,5 milyon Oreo kurabiyesi üretecek. Mondelez 
International’ın Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan so-
rumlu yöneticisi Antoine Collette, Mondelez Maroc’un tam 
da yerinde ürettiği bu leziz, kaliteli ve ikonik bisküviyi tüm 
Faslılara sunmaktan heyecan duyduğunu belirtti.

Mondelez International has created the com-
pany’s largest Oreo production line in Morocco. 
The target of the company is to sell “Made in 
Morocco” Oreo biscuit.

Mondelez International, şirketin en büyük Oreo 
üretim hattını Fas’ta kurdu. Şirketin hedefi yerel 
pazara Oreo bisküvilerini “Fas malı” olarak pa-
zarlamak.

Mondelez Fas’ta
Oreo bisküvilerini üretiyor

Mondelez is making
Oreo Biscuits in Morocco

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

Kek üreticisi Raise Bakery’den büyük açılım 

Cake producer Raise Bakery plans 
a major expansion 

England-based Raise Bakery has plans to open its first 
branded retail site in Hove, as it aims to expand the bu-
siness nationwide. According to the news of www.baker-
yinfo.co.uk, the cake firm, which has previously supplied 
airlines companies such as Virgin Atlantic, expects to 
open its debut branded store in summer, which will be 
marketed as a ‘new concept store’. Jeremy Jacobs, ma-
naging director of Raise said later he will focus on packa-

İşletmesini tüm ülkeye yaymayı hedefleyen İngiltere mer-
kezli Raise Bakery, ilk perakende markası için Hove’da 
tesis açmayı planlıyor. www.bakery.co.uk sitesinde yer 
alan habere göre, daha önce Virgin Atlantic gibi havayo-
lu şirketlerine tedarikte bulunan kek üreticisi, çıkış mar-
kası için bu yaz mağaza açmayı planlıyor. Mağaza “yeni 
konsept mağaza” olarak pazarlanacak. Firmanın Genel 
Müdürü Jeremy Jacobs ürünleri için daha sonra paketle-
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ging issues for his products; by this means he will head 
for supermarkets and airlines before entering into export 
market.  

As well as this, the bakery has started retailing its own 
branded cakes and cake bars into Bagelman, based in 
Brighton. The firm has developed around 10 products to 
be sold by retailers, and will first look to supply to more 
local chains, like Bagelman. Looking ahead, Jacobs said 
the bakery was also investing in further machinery and 
equipment so it could extend its product range.

me üzerine de yoğunlaşacağını, böylece ihracat pazarına 
girmeden önce süpermarketlere ve havayollarına yönelik 
çalışacağını dile getirdi. 

Bunun yanı sıra şirket Brighton merkezli Bagelman firma-
sı için kendi adını taşıyan kek ve kek ürünlerinin perakende 
satışını gerçekleştiriyor. Perakendeciler tarafından satılmak 
üzere 10 farklı ürün geliştiren firma daha çok Bagelman gibi 
yerel zincirlerin tedarikine yönelecek. Geleceğe odaklanan 
Jacobs, üretim yelpazesini genişletmek için firmanın maki-
ne ve ekipmana da yatırım yapacağını belirtti.

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

Indofood CBP Sukses Makmur (ICBC) plans to begin 
the construction of its instant noodle factory in Morocco 
this year, making the country the sixth African nation to 
have an Indofood plant after Nigeria, Egypt, Sudan, Kenya 
and Ethiopia. The construction was based on the high de-
mand of Indofood’s most popular instant noodle brand, In-
domie, which had also been the most popular in Western 
Africa. According to the news of The Jakarta Post, Indo-
food Regional Manager for Southern African Development 
Community, Hubert Sadeli said: “The construction and ot-
her licensing-related processes may take nine months, so 
we hope that our Moroccan factory can begin trial runs, 
next year.” He also added that the total investment value 
for the factory is only around 5 million dollars. He did not 
mention the total production capacity tough. 

The latest Indomie factory in Africa to commence ope-
rations is its plant in Kenya. Investment for the factory re-
portedly reached $7.3 million. With maximum production 
reaching 115 million packs per year, the factory also supp-
lies Indomie to Tanzania, Uganda, Rwanda and Burundi.

Indofood CBP Sukses Makmur, Fas’ta kuracağı hazır 
noodle fabrikasının inşaatına bu yıl başlamayı planlıyor. Bu 
durum Fas’ı Nijerya, Mısır, Sudan, Kenya ve Etiyopya’nın 
ardından Indofood tesislerinin bulunduğu altıncı Afrika ül-
kesi yapacak. İnşaat, Indofood’un en sevilen ve bu zaman 
kadar Batı Afrika’da en çok tercih edilmiş hazır noodle 
ürünü Indomie’nin üretimi temelinde yapılacak. The Ja-
karta Post’un haberine göre, Indofood’un Güney Afrika 
Bölge Sorumlusu Hubert Sadeli konuyla ilgili şu açıklama-
yı yaptı: “İnşaat ve diğer lisansla alakalı süreçler dokuz ayı 
alabilir. Bu yüzden Fas’taki fabrikamız gelecek sene de-
neme üretimine başlayabilir diye umuyoruz.” Sadeli aynı 
zamanda fabrika için yapılan toplam yatırımın yalnızca 5 
milyon dolar olduğunu dile getirdi. Toplam üretim kapasi-
tesine ise değinmedi. 

Afrika’da üretimine başlanan son Indomie fabrikası Ken-
ya’daydı. Fabrika için yapılan yatırımın 7,3 milyon dolar ol-
duğu belirtiliyor. Yılda maksimum 115 milyon ürün paket-
leme kapasitesine sahip fabrika, aynı zamanda Tanzanya, 
Uganda, Ruanda ve Burundi’ye Indomie tedarik ediyor.

Indonesia-based Indofood CBP Sukses Makmur 
is planning to start the construction of its noodle 
factory in Morocco in 2015. Morocco will be the 
sixth African country to have an Indofood plant. 

Endonezya merkezli firma Indofood CBP Sukses 
Makmur, Fas’ta açılacak hazır noodle fabrikası-
nın inşaatına 2015 yılında başlamayı planlıyor. 
Fas, Indofood tesisi bulunan altıncı Afrika ülkesi 
olacak. 

Indofood Fas’ta 
noodle fabrikası açıyor 

Indofood to open noodle 
factory in Morocco
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USA-based global market research and consulting com-
pany, Marketsand Markets announced its report, “Gluten-
Free Products Market by Type, Sales Channel and Geog-
raphy - Global Trends and Forecasts to 2019” defines and 
segments the gluten-free products market with an analysis 
and projection of the size of the global market, in terms of 
value and volume. In 2013, North America dominated the 
gluten-free products market, followed by Europe, according 
to the report. 

The gluten-free products market is projected to reach 6.8 
million dollar by 2019 in the report. The increase in populati-
on has a tremendous impact on the global food supply and 
a continuous increase in consumer demand has driven the 
growth in the gluten-free products market. Millions of people 
in the world are following a gluten-free diet and this has beco-
me an identity for those who have stopped consuming gluten 
containing cereals such as wheat, barley, and rye.

ABD merkezli küresel pazar araştırması ve danışmanlık 
firması Marketsand Markets, “Çeşit, Satış Kanalı ve Coğ-
rafya İtibariyle Glütensiz Ürünler Pazarı – 2019 Küresel 
Trendler ve Öngörüler” adlı raporunu yayımladı. Rapor, 
küresel pazarın değer ve hacim açısından boyutunun pro-
jeksiyonunu ve analizini vererek glütensiz ürünler pazarını 
belirleyip, pazarı kesitlere ayırıyor. Rapora göre, 2013 yı-
lında glütensiz ürünler piyasasına Kuzey Amerika hâkim 
durumdaydı. Kuzey Amerika’yı Avrupa izliyor. 

Raporda glütensiz ürünler pazarının 2019 yılına kadar 
6,8 milyon dolara ulaşacağı da tahmin ediliyor. Nüfus ar-
tışının küresel gıda tedariğindeki etkisi büyük ve tüketici 
taleplerinin devam etmesi glütensiz ürünler pazarının bü-
yümesini de sağlıyor. Dünyada milyonlarca insan glütensiz 
bir beslenme alışkanlığı sürdürüyor ve bu, buğday, arpa 
ve çavdar gibi tahıllar da dahil olmak üzere glüten tüket-
meye son vermiş kişiler için bir kimlik haline geldi. 

According to the global market research and 
consulting company Marketsand Markets’ re-
port gluten-free products market will reach 6.8 
million dollars to 2019.  

Küresel pazar araştırma ve danışmanlık şirketi 
Marketsand Markets’ın hazırladığı sektör rapo-
runa göre, glütensiz ürünler pazarı 2019 yılında 
6,8 milyon dolara ulaşacak.

Glütensiz ürünler pazarı 
büyüyor 

Gluten-free products 
market will expand 

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

Canada Bread Company 
Nova Scotia’daki fırınını kapatıyor 

Canada Bread Company 
to close bakery in Nova Scotia

Canada Bread Company, a wholly-owned subsidiary 
of Grupo Bimbo, announced plans to close its bakery in 
Halifax, capital of Nova Scotia in November, 2015. Pro-

Grupo Bimbo’nun yüzde 100 iştiraki olan Canada Bre-
ad Company, Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax’ta 
bulunan fırınını 2015 yılının Kasım ayında kapatmayı plan-

Canada Bread Company is planning to close its 
bakery in Nova Scotia, southeastern province 
of Canada in November 2015. Products that are 
made in Nova Scotia will now be produced at 
other bakeries. 

Canada Bread Company, 2015 yılının Kasım 
ayında, Kanada’nın Güneydoğusunda bulunan 
Nova Scotia eyaletindeki fırınını kapatmayı plan-
lıyor. Nova Scotia’da hazırlanan ürünler artık di-
ğer şubelerde üretilecek.



NEWS • HABER

January-March • Ocak-Mart 2015 11BBM DERGİSİ

NEWS • HABER

January-March • Ocak-Mart 2015 11BBM DERGİSİ



NEWS • HABER

12 January-March • Ocak-Mart 2015 BBM MAGAZINE

ducts made at the Halifax bakery can be produced at ot-
her bakeries in Atlantic Canada with improved speed and 
efficiency. The bakery in Halifax is a 4.645 m2 facility that 
employs approximately 105 associates. The bakery pro-
duces sliced breads and English muffins primarily under 
the Ben’s, Dempster’s, Villaggio and private label brands.  

The company will gradually wind-down operations star-
ting as early as June, 2015 and will close the facility in No-
vember. The majority of production will be consolidated at 
Canada Bread’s bakeries in Moncton and Woodstock, New 
Brunswick. The company will continue to produce under 
Ben’s brand and deliver the same high-quality products in 
Atlantic Canada as customers and consumers expect.

ladığını duyurdu. Halifax’ta hazırlanan ürünler artık Atlantik 
Kanada’nın hız ve verim kapasitesi geliştirilmiş diğer fı-
rınlarında üretilecek. Halifax’taki fırın, 4.645 m2’lik alanda 
105 kişiyi istihdam eden bir tesis. Fırın, özellikle Ben’s, 
Dempster’s, Villaggio ve özel etiketli markalar için dilim-
lenmiş ekmek ve İngiliz çörekleri üretiyor. 

Şirket, 2015 yılının Haziran ayından itibaren üretimini 
yavaş yavaş azaltacak ve Kasım ayında tesisi kapata-
cak. Üretimin çoğunluğu, Moncton, Woodstock ve New 
Brunswick’teki Canada Bread fırınlarında gerçekleştirile-
cek. Şirket Ben’s markası altında üretim yapmaya devam 
edecek ve müşterileriler ile tüketicilerin de beklediği gibi 
Atlantik Kanada’daki ürünlerle aynı kaliteyi sunacak.

With an aim to meet the increasing demand in India and 
abroad, CG Foods India Pvt Ltd, a division of CG FOODS 
Global commissioned Instant Noodle factory in Purnea 
district in Bihar.  Spread over an area of more than 4 acres 
(nearly 16.187 m2), this manufacturing plant will produ-
ce the popular products like Wai Wai 123 noodles, Qu-
ick Instant Noodles, Mimi Snack Noodles, High 5 Snack 
Noodles, Xpress Instant noodle along with noodle based 
Bhujiya type products. 

Located in Industrial Estate, Maranga, Purnea, Bihar, 
this manufacturing unit has state of the art machinery and 
has capacity to produce 15 Million packs of Noodles every 
month. This manufacturing set up will cater to demand of 
instant noodles in Bihar, West Bengal, Jharkhand, Orissa 
and Eastern Uttar Pradesh. The group also has its Instant 
noodles manufacturing set ups in Sikkim, Uttarakhand, 
Andhra Pradesh and two locations in Assam. Starting from 
2006 in Sikkim, the group has set up six noodle Manufac-
turing factory and 7 noodle line. 

CH Foods Global’in bir kolu olan CG Foods India Pvt 
Ltd, yurtiçinde ve yurtdışında artan talebi karşılayabil-
mek amacıyla Bihar’ın Purnea bölgesindeki hazır no-
odle fabrikasını hizmete soktu. 4 akrelik alana (yaklaşık 
16.187 m2) kurulu üretim tesisi, noodle esaslı bujiya tipi 
ürünlerin yanı sıra Wai Wai 123 noodles, Quick Instant 
Noodles, Mimi Snack Noodles, High 5 Snack Noodles 
gibi firmanın popüler ürünlerinin üretimini gerçekleşti-
recek. 

Purnea’nın Maranga isimli sanayi bölgesinde yer alan 
üretim tesisi, son teknoloji makinelere ve ayda 15 milyon 
noodle paketleme kapasitesine sahip. Bu üretim yapısı Bi-
har, Batı Bengal, Jharkhand, Orissa ve Doğu Uttar Pradeş 
eyaletlerindeki hazır noodle talebini karşılayacak. Grubun 
aynı zamanda Sikkim, Uttarakhand, Andra Pradeş ve 
Assam’ın iki bölgesinde de hazır noodle üretim tesisleri 
bulunuyor. 2006 yılında Sikkim’de üretime başlayan grup, 
bu zamana kadar altı noodle üretim fabrikası ve yedi no-
odle hattı kurdu. 

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

India-based CG Foods commissioned its instant 
noodle factory in Purnea, Bihar. The factory is 
established on an area of almost 16.187 m2 and 
its manufacturing unit will produce the popular 
products of the company. 

Hindistan merkezli firma CG Foods, Bihar eyale-
tinin Purnea bölgesindeki hazır noodle fabrika-
sını hizmete soktu. Yaklaşık 16.187 metrekarelik 
bir alana kurulu fabrika, firmanın popüler ürün-
lerinin üretimini gerçekleştirecek. 

CG Foods Hindistan’daki 
fabrikasını genişletti

CG Foods expanded its 
factory in India
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Kraft Foods announced that it is recalling about 6.5 million 
boxes cases of original flavor Kraft Macaroni & Cheese be-
cause some of the boxes contain small pieces of metal. The 
company warned customers not to consume the product. 

The recall covers 7.25 ounce boxes that were sold indivi-
dually and in packs of three, four and five. The boxes have 
expire dates ranging from September 18, 2015 through Oc-
tober 11, 2015 and are marked with the code “C2.” 

Stating that they were sold throughout the U.S., Puerto 
Rico, and in some countries in the Caribbean and South 
America, Kraft Foods Group Kraft Foods Group Inc. said it 
is aware of eight incidents of consumers finding metal in the 
boxes, but hasn’t been informed of any injuries. It says con-
sumers shouldn’t eat the macaroni and should return it to the 
store where it was purchased for a full refund.

Kraft Gıda, kutularda bazı metal küçük parçaların bulun-
ma ihtimali nedeniyle 6.5 milyon peynirli makarnayı toplat-
ma kararı aldığını açıkladı. Firma, peynirli makarnaları alan 
müşterilerini, ürünü tüketmemeleri konusunda uyarıyor. 

Toplatılan makarnalar üçlü, dörtlü, beşli ve tek tek sa-
tılan 7.25 onsluk kutuları kapsıyor, kutuların altında C2 
kodu bulunuyor ve 18 Eylül 2015 ile 11 Ekim 2015 arasın-
da değişen tüketim tarihi bilgilerini içeriyor.

Makarnaların ABD, Porto Rico, Karayipler ve Güney 
Amerika ülkelerine dağılmış olduğu bilgisini veren Kraft 
Foods Group, şimdiye kadar 8 tüketicinin kutularda me-
tale rastladığını ancak herhangi bir yaralanma olmadığını 
bildirdi. Kraft, yaptığı açıklamada müşterilerin bu makar-
naları yememesi gerektiğini ve tam geri ödeme için satın 
aldığı mağazaya iade etmesi gerektiğini vurguluyor.

American food giant Kraft Foods recall 6.5 milli-
on boxes of mac and cheese boxes as they con-
tain pieces of metal.

Amerikan gıda devi Kraft, 6.5 milyon kutu pey-
nirli makarnayı, kutularda metal parça bulunma 
ihtimali nedeniyle toplatıyor.

Kraft 6,5 milyon 
makarnayı toplatıyor

Kraft recalls 
6.5 million boxes of 
mac and cheese

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

EBRD ve KICB’den 
Kırgızistanlı bisküvi üreticisine 
destek 

EBRD and KICB 
support biscuit producer
in Kyrgyzstan 

The European Bank for Reconstruction and Develop-
ment (EBRD) is continuing its support for small and medi-
um-sized enterprises in Kyrgyzstan through its partners-

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), yerel ban-
kalardaki ortaklıkları aracılığıyla Kırgızistan’daki küçük 
ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeye devam ediyor. 

Kyrgyzstan-based biscuit and cake producer 
Shirin-Sulaiman will benefit from the EBRD’s 
Medium-Sized Co-Financing Facility suppor-
ting medium-sized businesses.

Kırgızistan merkezli bisküvi ve kek üreticisi Shi-
rin-Sulaiman, EBRD’nin orta ölçekli işletmelere 
destek sağlayan Orta-Ölçekli Eş-Finansman Hiz-
metinden yararlanacak. 
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hips with local banks. According to the news of www.24.
kg, biscuit and cake producer Shirin-Sulaiman is the la-
test firm to benefit from the EBRD’s Medium-Sized Co-
Financing Facility. The Facility allows local partner banks 
to lend more to such companies by sharing risk with the 
EBRD. This arrangement makes loans more attractive for 
companies.

The Kyrgyz Investment and Credit Bank (KICB) and 
the EBRD are providing the total financing package of 
1 million dollars to Shirin-Sulaiman operating in Osh, 
Kyrgyzstan. Shirin-Sulaiman is a leading local player in 
the biscuit sector, with a 30 percent market share in the 
Osh and Jalal-Abad regions. The proceeds will be used 
to modernize its production facilities resulting in improve-
ments of health and safety standards.

www.24.kg sitesindeki habere göre, bisküvi ve kek üre-
ticisi Shirin-Sulaiman firması, EBRD’nin Orta-Ölçekli 
Eş-Finansman Hizmetinden faydalanan son firma oldu. 
Hizmet, alınan riski EBRD ile paylaşarak yerel ortak ban-
kaların böyle firmalara daha çok kredi vermesini sağlıyor. 
Bu düzenleme kredi alacak firmalar için kredi alımını daha 
cazip hale getiriyor. 

Kırgız Yatırım ve Kredi Bankası (KICB) ve EBRD, Gü-
ney Kırgızistan’ın Oş şehrinde faaliyet gösteren Shirin-
Sulaiman’a 1 milyon dolarlık yatırım paketi sunuyor. 
Shirin-Sulaiman, Oş ve Celalabad bölgelerindeki yüzde 
30’luk pazar payıyla bisküvi sektörünün önde gelen oyun-
culardan biri. Bu kredi, üretim tesislerinde sağlık ve gü-
venlik şartlarının da iyileşmesiyle sonuçlanacak modern-
leşme çalışması için kullanılacak.

Olam International, a leading agri-business operating ac-
ross the value chain in 65 countries, welcomed his Excellency 
President Alassane Ouattara of Côte d’Ivoire to inaugurate the 
Olam Cocoa Processing (OCP) facility in San Pedro. With an 
overall investment of US$75 million and commissioned in July 
2014, the plant and the processing operations are amongst 
the most advanced cocoa facilities in Africa, focusing on both 
quality and the environment. The plant has a grind capacity of 
75,000 metric tons per year and produces whole bean and nib 
roasted liquor, cocoa butter and cocoa cake.

Speaking at the inauguration, Olam Co-Founder, Group 
Managing Director and CEO Sunny Verghese said.They are 
honored to have the presence of the president Ouattara to 
officially inaugurate OCP, their state-of-the-art cocoa pro-
cessing facility, in San Pedro. He also adds that they conti-
nue to believe in the future prospects for the country and will 
invest and grow their business profitably and responsibly.

Olam International, San Pedro’daki Olam kakao işle-
me tesisinin açılışı, Fildişi Sahilleri Devlet Başkanı Alas-
sane Ouattara’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 
75 milyon dolarlık yatırımla 2014 yılının Temmuz ayında 
hayata geçirilen tesis ve işleme operasyonu, Afrika’nın 
hem kaliteye hem de çevreye odaklanan en gelişmiş 
kakao tesislerinden biri. Tesis yılda 75 bin ton öğütme 
kapasitesine sahip ve kakao tanesi, kakao likörü haline 
getirilmiş kakao yongaları (nibs), kakao yağı ve kakaolu 
kek üretiyor.  

Açılışta konuşma yapan Olam Kurucu Ortağı, Grup Yö-
neticisi ve CEO Sunny Verghese, Başkan Ouattara’nın 
San Pedro’daki son teknoloji kakao işleme tesisinin açı-
lış töreni için orada bulunmasından dolayı onur duyduk-
larını dile getirdi. Ayrıca ülkenin gelecek vaat ettiğini ve 
yatırıma devam edecekleri işletmelerinin karlı ve duyarlı 
şekilde büyüyeceğini de sözlerine ekledi. 

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

Singapore-based Olam International is starting 
to operate its cocoa processing facility in San 
Pedro, Ivory Coast with the attendance of the 
president Alassane Ouattara.

Singapur merkezli Olam International, Fildi-
şi Sahilleri’nde bulunan San Pedro şehrindeki 
kakao işleme tesisini, Devlet Başkanı Alassane 
Ouattara’nın da katılımıyla hizmete sokuyor.

Olam’dan 
yeni bir kakao tesisi

A new cocoa facility 
from Olam 
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İzmir’den Türkiye’nin 70 iline glutensiz ekmek

Gluten-free bread from Izmir to 70 cities of Turkey

Within the scope of a social responsibility project for co-
eliac patient, gluten-free breads produced at Kent Bread 
Factory of Izmir Metropolitan Municipality have spread to 
70 cities of Turkey crossing the provincial borders. Gluten-
free breads that bakers do not want to produce due to 
high production costs started to reach to 729 spots in 70 
cities. Patients who have to be nourished specially for a 
lifetime because of coeliac and phenylketonuria diseases 
can deliver gluten-free breads produced by Izmir Metro-
politan Municipality for 1TL. 450 gr. gluten-free bread is 
15 TL in the market. When the demands boosted after the 
breads that are specially produced by Kent Ekmek three 
times a week were sold for 1 TL with the same weight, 
production amount reached to 10 thousand per month. 

Çölyak hastalarına yönelik bir sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Ekmek 
Fabrikası’nda üretilmeye başlayan glütensiz ekmekler, il 
sınırlarını aşarak Türkiye’nin 70 iline yayıldı. Üretim maliyeti 
yüksek olduğu için fırıncıların üretmek istemediği glüten-
siz ekmekler, 70 ilde 729 farklı noktaya ulaşmaya başladı. 
Çölyak ve fenilketonüri hastalıkları nedeniyle ömür boyu 
özel beslenmek zorunda olan hastalar, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üretilen glütensiz ekmekleri sadece 
1 TL’ye temin edebiliyor. Piyasada 450 gram glütensiz it-
hal ekmeğin fiyatı ise 15 TL civarında. Kent Ekmek tara-
fından haftada 3 gün özel olarak üretilen aynı gramajdaki 
glütensiz ekmeğin sadece 1 TL’den satılması üzerine talep 
patlaması yaşanınca, üretim adedi ayda 10 bine yaklaştı. 

Special breads produced particularly for the 
people allergic to gluten at Kent Bread Factory 
of Izmir Metropolitan Municipality will be sent 
to 70 cities of Turkey.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Ekmek 
fabrikasında glüten alerjisi bulunan hastalar için 
üretilen özel ekmekler Türkiye’nin 70 iline gön-
deriliyor.
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Pasta technologies producer, Italy-based Anselmo has 
completed the installation nest pasta line with a capacity 
of 1000 kg/hr. for Berruto S.p.A., owner of Arrighi and 
Italpasta brands and also pasta producer for prestigious 
international private labels. In its statement, the company 
emphasized as follows: “This installation has been comp-
leted thanks to the positive experience with the first An-
selmo nest line installed in the Carmagnola pasta factory 
in 2007. With these 2 lines, Berruto Company is now one 
of the most important producers of this pasta shape, all 
over the world.

Berruto Company has confirmed its reliance in Ansel-
mo thanks to the distinguishing technical/technological 
characteristics of the nest line, besides the excellent af-
ter-sales assistance service, which has always been the 
Anselmo strong point. Anselmo nest pasta lines are cha-
racterized by a unique constructive system, able to pro-
duce this difficult pasta shape with efficiency levels never 
reached before.” 

One of the most significant companies in global pasta 
equipment, Anselmo considers this success as a result 
of almost 40 years of experience and constant technolo-
gical evolution and emphasizes this: “This goal has been 
reached thanks to the excellent product quality, use of 
advanced technologies and ANSELMO staff commitment 
and expertise.”

THE ADVANTAGES OF NEST LINE 
Mentioning the advantages of nest lines in its state-

İtalya merkezli makarna teknolojileri üreticisi Anselmo, 
Arrighi ve Italpasta markalarının sahibi ve uluslararası 
alanda itibar gören özel etiketli markalar için makarna 
üreten Berruto S.p.A’ya 1000 kg/saat kapasiteli ikinci bir 
kuş yuvası makarna hattının kurulumunu tamamlayarak 
faaliyete aldı. Firma konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada 
şunları vurguladı: “Bu kurulum, elbette 2007 yılında Car-
magnola makarna fabrikasındaki ilk Anselmo kuş yuvası 
makarna hattının kurulumunda edinilen olumlu tecrübeler 
neticesinde gerçekleşmiştir. Bu iki hatla birlikte Berruto 
şirketi, dünyada bu biçimdeki makarnaların üretiminde en 
önemli üreticilerden biri haline geldi.  

Anselmo, kuş yuvası makarna hattının öne çıkan teknik/
teknolojik özellikleri ile Anselmo’nun her zaman kuvvetli 
noktası olan satış sonrası destek hizmetinin kalitesi saye-
sinde, Berruto Şirketi’nin kendisine duyduğu güveni haklı 
çıkardı. Anselmo kuş yuvası makarna hattı, bu zor makar-
na biçimini daha önce görülmemiş bir verimlilik seviyesin-
de üretebilen eşsiz bir çalışma sistemine sahip.” 

Küresel makarna ekipmanları alanındaki en önemli şir-
ketlerden biri olan Anselmo, bu başarısını 40 yıllık tecrü-
besinin ve teknolojide gerçekleştirdiği sürekli evrimin bir 
sonucu olarak değerlendiriyor ve açıklamasında şunları 
vurguluyor: “Bu noktaya, yüksek ürün kalitesi, gelişen tek-
nolojinin kullanımı, Anselmo ekibinin katkıları ve uzmanlığı 
neticesinde ulaşılmıştır.” 

KUŞ YUVASI HATTINDA AVANTAJLAR
Açıklamasında kuş yuvası hattının avantajlarına da de-

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

One of the leading producers of pasta technolo-
gies, Anselmo completed the installation of the 
second Anselmo nest pasta line with a capacity 
of 1000 kg/hour for Berruto S.p.A., owner of Ar-
righi and Italpasta brands. 

Makarna teknolojilerinin önde gelen üreticilerin-
den Anselmo, Arrighi ve Italpasta markalarının 
sahibi Berruto S.p.A için 1000 kg/saat kapasiteli 
ikinci bir Anselmo kuş yuvası makarna hattının 
kurulumunu tamamlayarak faaliyete aldı.

Anselmo’dan Berruto 
S.p.A’ya birinci sınıf kalite

Prime quality from 
Anselmo for Berruta S.p.A. 
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One of the leading producers in Turkey in terms of bre-
ad and bakery products, Doygun stands out with its al-
ternative products appealing to every palate and budget. 
As well as  whole grain breads, breads for tost, ham-
burger and sandvich, base for cakes, crackers, whole 
wheat flour, half-cooked frozen bagels, buns and pastries 
for retail, adding different tastes like tortilla and coffee 
tiramisu cake to its product range, Doygun continues 
to expand its product range. Adding tortilla with whole 
wheat types, crackers as well as half-cooked frozen Is-
tanbul bagel, bun and pastry to the product line for retail 
in 2014, Doygun launched a different taste in 2015 with 
the new coffee tiramisu cake. Having 30 product types in 
retail, Doygun gives service to industrial kitchens like ho-
tels, restaurants, cafes and catering companies with its 
brand Doygun Professional that has 144 products. The 
brand has 174 different product types in total. 

Ekmek ve unlu mamuller konusunda Türkiye’nin önde 
gelen üreticilerinden biri olan Doygun, her damak tadına 
ve bütçeye uygun alternatifler sunan ürünleriyle öne çıkı-
yor. Perakendeye yönelik tam tahıllı ekmekleri, tost, ham-
burger ve sandviç ekmekleri, pasta tabanları, galetaları, 
tam buğday unu, yarı pişmiş donuk simit, açma ve poğa-
çasına ek olarak tortilla ve kahveli tiramisu keki gibi farklı 
tatları da ürün portföyüne ekleyen Doygun, her geçen yıl 
ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Perakende ürün 
grubuna 2014 yılında sade ve tam buğdaylı çeşitleriyle 
tortilla ve galetanın yanı sıra yarı pişmiş donuk İstanbul 
simidi, açma ve poğaçayı dahil eden Doygun, 2015’te ise 
yeni kahveli tiramisu keki ile farklı bir lezzete imza attı. Pe-
rakendede 30 çeşit ürünü bulunan Doygun, otel, restoran, 
kafe ve catering firmaları gibi endüstriyel mutfaklara da içeri-
sinde 144 ürünü barındıran Doygun Profesyonel markası ile 
hizmet veriyor. Firma, toplamda 174 çeşit ürüne sahip.

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

Standing out with its various bread types and ba-
kery products, Doygun increased its retail product 
range to 30 with its new coffee tiramisu cake. 

Çeşit çeşit ekmekleri ve unlu mamulleri ile öne 
çıkan Doygun, perakende ürün gamını yeni kah-
veli tiramisu keki ile 30 farklı ürüne çıkardı.

Doygun perakende çeşidini 
30’a çıkardı

Doygun increased 
its retail range to 30

ment, Anselmo explains that the nest is shaped on a belt 
very similar to the one of a short cut pasta line and lists 
the advantages: The nest, as it happens on trays lines, 
is dried in the best way, since the air goes on the whole 
product surface. The nest, when released on the belt by 
the forming unit, naturally “spreads itself” due to dough 
elasticity: this allows a better passage of the drying air 
and gives to the nest the traditional shape of the hand-
crafted product. 

Thanks to the above mentioned peculiarities, the ther-
mal and electric power (for ventilation) is optimized at 
most. Nests dimensions are easily changeable by only 
replacing the forming unit. Final point: but maybe the 
most interesting to the final customer, who can produce 
at extremely competitive costs, concerns the line reliabi-
lity. Anselmo nest line has in fact the same reliability as 
the excellent Anselmo short cut pasta lines, for which an 
efficiency value higher than 99% (ratio between operative 
and available time) is granted.

ğinen Anselmo, kuş yuvası makarnanın, kesme makarna 
hattındakine çok benzeyen bir bant üzerinde şekillendiğini 
açıklayarak bu sayede sağlanan avantajları şöyle sıralıyor: 
“Hava ürünün tüm yüzeyine nüfuz ettiği için kuş yuvası 
makarna tepsilerin üzerinde en iyi şekilde kurutuluyor. 
Kuş yuvası makarna, şekillendirme ünitesi tarafından bant 
üzerine bırakıldığında, hamurun elastiki yapısından ötürü 
doğal olarak yayılıyor. 

Bu da hava kurutmasının daha iyi akışını sağlıyor ve ürü-
ne geleneksel el yapımı ürün niteliği veriyor. Yukarıda bah-
sedilen ayrıcalıklar sayesinde, termal ve elektrik kuvveti 
(havalandırma için) optimize ediliyor. Kuş yuvasının açıları 
da şekillendirme ünitesinin yerini değiştirerek kolaylıkla 
değiştirilebilir. Son olarak, son derece rekabetçi fiyatlarla 
üretim yapan nihai müşteri için belki de en ilginci hattın 
güvenilirliğidir. Anselmo kuş yuvası makarna hattı, yüzde 
99’dan fazla verimlilik sağladığı ispatlanmış olan (operas-
yon ve mevcut zaman arasındaki ilişki) Anselmo kesme 
makarna üretim hattıyla aynı güvenilirliğe sahiptir.”
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Barilla, one of the leading companies of food sector, 
organized an event for its women employees due to 
March 8 – International Women’s Day. Gathering wo-
men employees from all over Turkey at Moda Teras, Is-
tanbul, enriched the event with seminars and talks abo-
ut the sub-roles of woman, woman in relations, healthy 
living, nutrition, sport, beauty, care and gynecological 
diseases. 

Human Resources Manager of Barilla, Hüseyin Coşkun 
said that they organized the third event for International 
Women’s Day and women employees had an enjoyable 
and meaningful day together on this day.

Underlying that as a company basing on the idea of 
respecting for humanity and planet, they operate di-
versity-oriented, Coşkun recorded Barilla is a conscio-
us company about supporting women in business life. 
Stating: “We support women to participate in business 
more at the present time that unfortunately women’s 
right to live is discussed”, Coşkun, as Barilla, said they 
prefer women in case of two applications with equal qu-
alifications. “As a manager of Barilla and a member of 
society, I am proud of this positive discrimination prac-
tice” said Coşkun. 

Pointing out that more than 50 percent of main office 
employees are women, Coşkun said: “Diversity policy of 
Barilla comforts HR. For example, one of the practices 
we are proud of is our women employee who started to 
work as an engineer in our factory and is responsible for 
the production. Although only men have worked for this 
night and day job so far, Barilla now shares this respon-
sibility with a woman.” 

Gıda sektörünün öncü şirketlerinden Barilla, 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü nedeniyle, kadın çalışanlarına yönelik bir 
etkinlik düzenledi. Türkiye’nin her yerinden gelen kadın ça-
lışanlarını, İstanbul Moda Teras’ta buluşturan Barilla, etkin-
liğini, kadının alt rolleri ve ilişkilerde kadın; sağlıklı yaşam, 
beslenme, spor; güzellik, bakım ve kadın hastalıkları gibi 
konularda çeşitli seminer ve söyleşilerle renklendirdi. 

Barilla Gıda İnsan Kaynakları Müdürü Hüseyin Coşkun, 
bu yıl Kadınlar Günü etkinliğinin üçüncüsünü düzenledik-
lerini ve söz konusu günde, kadın çalışanlarının beraberce 
keyifli ve anlamlı bir gün geçirdiğini söyledi. 

Temeline, insana ve gezegene saygıyı koyan bir şirket ola-
rak ‘çeşitlilik’ odaklı hareket ettiklerinin altını çizen Coşkun, 
Barilla’nın, iş hayatında kadınların desteklenmesi noktasında 
duyarlı bir şirket olduğunu kaydetti. “Kadınların maalesef hala 
yaşam hakkının konuşulduğu günümüzde, iş hayatına katıl-
malarının daha çok teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” 
ifadesini kullanan Coşkun, Barilla olarak, eşit vasıflara sahip iki 
iş başvurusu arasında, kadından yana inisiyatif kullandıklarını 
söyledi. Coşkun, “Bir Barilla yöneticisi ve bu toplumun bir ferdi 
olarak, üzerinde önemle durduğumuz bu pozitif ayrımcılık uy-
gulamamızdan gurur duyuyorum” diye konuştu. 

Merkez ofis çalışanlarının yüzde 50’sinden fazlasının 
kadın olduğuna dikkat çeken Coşkun, şöyle konuştu: 
“Barilla’nın çeşitlilik politikası, İK’ya büyük bir konfor alanı 
sağlıyor. Örneğin gurur duyduğumuz son uygulamaları-
mızdan bir tanesi, Bolu’daki fabrikamızda Vardiya Mühen-
disi olarak göreve başlayan ve üretimden sorumlu olan 
kadın çalışanımız. Gecesi gündüzü olmayan bu iş için, bu-
güne dek hep erkekler görev almışken, Barilla’da artık bu 
sorumluluğu bir kadın da paylaşıyor.”

Gathering all the woman employees from all over Turkey at an event for 8th March organized third-
ly in Istanbul this year due to International Woman’s Day, Human Resources Manager of Barilla, 
Hüseyin Coşkun, as Barilla Group, announced that they prefer women in case of two applications 
with equal qualifications.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye’nin her yerinden kadın çalışanlarını, İstanbul’da bu yıl üçün-
cüsünü düzenlediği 8 Mart etkinliğinde buluşturan Barilla’nın İnsan Kaynakları Müdürü Hüseyin 
Coşkun, Barilla Gıda olarak, eşit vasıflara sahip iki iş başvurusu arasında, kadından yana inisiyatif 
kullandıklarını açıkladı.

Barilla’dan 
pozitif ayrımcılık 

Positive discrimination 
from Barilla 
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Being the base rings of bakeries, bakers came toget-
her at an event organized at Pakmaya Application Cen-
ter (PUM). New trends and sectorial developments were 
considered at the event where knowledge is shared and 
exchange of ideas is witnessed live.

Pakmaya having a rich bread portfolio and challenging 
products offered its various products like fruit bread, 
Caucasian bun, bread with gum mastic, Aegean sulta-
ni cake that consumers showed a great demand to the 
taste of masters. 

Targeting to gather patisserie and bakery owners in 
cake and bakery products sector, Pakmaya will continue 
its “PUM Events” by expanding it in the future. PUM or-
ganizing events for foreign or local, experienced masters 
in the sector opens new horizons for sector represen-
tatives and employees and gives them opportunities to 
develop themselves.

Fırıncılık mesleğinin temel halkalarından birini oluşturan 
hamurkârlar, Pakmaya Uygulama Merkezi’nde (PUM) düzenle-
nen bir etkinlikte bir araya geldi. Bilgi birikimlerinin paylaşıldığı ve 
canlı bir görüş alışverişine sahne olan etkinlikte, ekmek yapımın-
daki yeni eğilimler ve sektöre ilişkin gelişmeler değerlendirildi. 

Ekmekte zengin bir ürün portföyüne ve iddialı ürünle-
re sahip olan Pakmaya, tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği 
Meyveli Ekmek, Kafkas Çöreği, Damla Sakızlı Ekmek, Ege 
Sultani Çöreği’nden oluşan çeşit ekmek ürünlerini ustala-
rın beğenisine sundu. 

Pastacılık ve unlu mamuller sektöründe, pastane ve fı-
rın işletmecileri ile ustaları bir araya getirmeyi amaçlayan 
Pakmaya, “PUM Buluşmaları” etkinliğini önümüzdeki gün-
lerde genişleterek sürdürecek. Sektördeki yerli ve yabancı 
deneyimli ustalar için katılabilecekleri aktiviteler gerçekleşti-
ren PUM, sektör temsilcilerine ve çalışanlarına yeni ufuklar 
açıyor ve onlara kendilerini geliştirmeleri için fırsat sunuyor.

Being cornerstones of bakery, bakers came together at Pakmaya Application Center. At the event 
where new trends for bread making are discussed, variety products of Pakmaya were offered to 
the taste of masters. 

Fırıncılık mesleğinin mihenk taşlarından biri olan hamurkârlar, Pakmaya Uygulama Merkezi’nde 
bir araya geldi. Ekmek yapımında yeni trendlerin konuşulduğu etkinlikte Pakmaya’nın çeşit ekmek 
ürünleri de ustaların beğenisine sunuldu.

Pakmaya ekmeğin ustaları 
ile buluştu

Pakmaya met 
the masters of bread 

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

Representatives of flour and bakery sector and academicians gathered in Gaziantep under the 
organization of Gaziantep Commodity Exchange in order to increase the quality and diversity of 
bread in the city.

Gaziantep’te un ve ekmekçilik sektörü temsilcileri ile akademisyenler, Gaziantep Ticaret Borsası’nın 
organizatörlüğünde, şehirde ekmek kalitelisinin ve çeşitliliğin arttırılması için bir araya geldi.

Gaziantep kaliteli ekmek için buluştu

Gaziantep gathered for quality bread 

Gaziantep Commodity Exchange (GTB) gathered sec-
tor representatives and academics at consultation me-
eting in order to increase quality and diversity of bread 
in the city. Vice Rector of Gaziantep University, Prof. 

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), şehirde kaliteli ekmek üre-
timinin ve çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik sektör temsilcileri ve 
akademisyenleri istişare toplantısında bir araya getirdi. GTB Yö-
netim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu’nun başkanlık ettiği, 
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Dr. Türkay Dereli, Provincial 
Director of Food, Agriculture 
and Livestock of Gaziantep, 
Mehmet Karayılan, Head of 
Flour Industrialists’ Federation 
of Turkey, Erhan özmen, Vice 
President of Şahinbey Munici-
pality, Birol Ülger, Dean of En-
gineering Faculty of Gaziantep 
University, Prof. Dr. Mustafa 
Bayram, Head of Chamber 
of Bakers, Mehmet Sevimli, 
Head of Chamber of Pita Ma-
kers, Bagel and Filo Pastry 
Producers, Abdullah Sarı and 
representatives of various institutions attended the “Inc-
reasing the Quality of Gaziantep Bread” meeting under 
the presidency of Ahmet Tiryakioğlu, Chairman of GTB.   

Defending that current situation in the city in terms of 
bread should be analyzed properly and making the ope-
ning speech, the Head of GTB, Ahmet Tiryakioğlu said 
that sector representatives should act together in order 
to increase the quality bread production and diversity in 
Gaziantep. 

“Gaziantep Ekmeğin-
de Kalitenin Arttırıl-
ması” sektör istişare  
toplantısına, Gazian-
tep Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. 
Türkay Dereli, Gazi-
antep Gıda  Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü 
Mehmet  Karayılan, 
Türkiye Un Sanayici-
leri Federasyonu Baş-
kanı Erhan Özmen, 
Şahinbey Belediye 
Başkan Yardımcısı Bi-

rol Ülger, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Bayram, Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Se-
vimli, Pideciler, Simitçiler ve Yufkacılar Odası Başkanı Abdullah 
Sarı ve  çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ve ekmek konusunda 
öncelikle şehirde mevcut durumun çok iyi analiz edilmesi ge-
rektiğini savunan GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep’te 
kaliteli ekmek üretiminin ve çeşitliliğinin arttırılması için sektör 
temsilcilerinin birlikte ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

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

First local noodle brand of Turkey, NUDO added anot-
her new certificate to his list of certificates for food health 
with international validity. NUDO which has “Halal Certifi-
cate” obtained from GIMDES on its all products from sa-
uces to packages that it has produced was granted with 
V-Label that is considered as the most reliable certificate 
for vegetarians in Europe. All of NUDO products that are 

Türkiye’nin ilk yerli noodle markası NUDO, gıda sağlığı 
alanında sahip olduğu uluslararası düzeyde geçerliliği olan 
sertifikalarına bir yenisini daha ekledi. Soslarından paketle-
mesine kadar piyasaya sürdüğü tüm ürünlerde GİMDES’ten 
alınan “Helal Sertifikası” bulunan NUDO, şimdi de vejetar-
yenler için Avrupa’da en güvenilir sertifika olarak kabul 
edilen V-Label sertifikasına layık görüldü. Bardak, poşet 

As a result of 3.5-year R&D studies of food engineers in the world, NUDO which is produced ac-
cording to Turkish palate with healthy and additive-free content was granted with V-Label which is 
considered the most reliable certificate for vegetarians in Europe.

Gıda mühendislerinin dünya çapında 3.5 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda doğal, sağlıklı 
ve katkısız bir içerikle Türk damak zevkine uygun bir şekilde üretilen NUDO, vejetaryenler için 
Avrupa’da en güvenilir sertifika olarak kabul edilen V-Label sertifikasına layık görüldü

NUDO’ya Avrupa’dan
vejetaryen sertifikası

European vegetarian
label to NUDO 



NEWS • HABER

January-March • Ocak-Mart 2015 21BBM DERGİSİ

offered as cup, bag and table types have V-Lable of Eu-
ropean Vegetarian Union which is the only international 
union in Europe.   

V-label is granted only to the companies which accept 
to have the spot checking and product analysis twice 
a year carried by local laboratories having international 
accreditation. NUDO proved its meticulous care on the 
content of products with an international food certificate 
by accepting all of these controls.

ve sofra çeşitleriyle sunulan Nudo ürünlerinin tamamında 
Avrupa düzeyinde uluslararası tek örgüt olan Avrupa Veje-
taryenler Birliği’nin (European Vegetarian Union) “V-Label” 
sertifikası bulunuyor.

V-Label sertifikası, sadece uluslararası akreditasyonu olan 
yerel gıda kontrol laboratuvarlarının, yılda iki kez habersiz dene-
timini ve ürün analizini kabul eden firmalara veriliyor. Nudo, bu 
denetimlerin tümünü kabul ederek ürünlerinin içeriğine göster-
diği titizliği uluslararası bir gıda sertifikasıyla taçlandırmış oldu. 

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

Turkey, one the global leaders of pasta export, has 
difficult days in terms of pasta export because of fluc-
tuations on foreign currency. According to the news of 
AA, the Head of Pasta Industrialists Association of Turkey 
(TMSD), Murat Bozkurt said that global developments, 
fluctuation on foreign currency and oil prices have affec-
ted pasta sector in Turkey negatively. 

Reminding that Turkish pasta sector has been one of the 
net exporters throughout the history, Bozkurt stated on 
the subject: “As pasta industrialists, we made production 
of almost 1 million 300 thousand tons last year. We broke 
a historical record by exporting 60 percent of this, 735 
thousand tons. Although export revenues have increased 
by 3 percent in comparison to the previous year, rate of 
increase in pasta export has decreased seriously due to 
fluctuations on foreign currency and other developments.   
In fact, it has increased 50 percent in 2011, 25 percent 
in 2012, and 40 percent in 2013. By the first quarter of 
2015, export rate has come to a stopping point, moreover 
it decreases. Therefore, global developments, fluctuations 
on foreign currency and oil prices affect us negatively.”

Dünya makarna ihracatında ilk sıralarda yer alan Tür-
kiye, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle makarna 
ihracatında zor günler geçiriyor. AA kaynaklı habere göre 
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı 
Murat Bozkurt, dünyadaki gelişmelerin, kurlardaki dalga-
lanmaların ve petrol fiyatlarının Türkiye makarna sektörünü 
olumsuz etkilediğini söyledi. 

Türk makarna sektörünün tarih boyunca net ihracatçı-
lardan olduğunu hatırlatan Bozkurt, konuyla ilgili olarak 
şunları dile getirdi: “Makarna sanayicileri olarak geçen 
yıl 1 milyon 300 bin ton civarında üretim gerçekleştirdik. 
Bunun yaklaşık yüzde 60’ını, yani 735 bin tonunu ihraç 
ederek tarihi rekora imza attık. İhracat gelirimiz önceki 
yıla göre yüzde 3 artsa da kurdaki oynaklık ve diğer geliş-
meler nedeniyle ihracat artış hızında ciddi düşüş yaşandı. 
Öyle ki ihracatımız 2011’de yüzde 50, 2012’de yüzde 25, 
2013’te ise 40 artmıştı. 

2015’in ilk çeyreği itibarıyla ihracatımızda durma, hatta 
gerileme söz konusu. Dolayısıyla şu anda hedefleri tuttur-
mak çok zor. Dünyadaki gelişmeler, kurdaki dalgalanma-
lar, petrol fiyatları bizi olumsuz etkiliyor.”

Chairman of Pasta Industrialists Association of Turkey, Murat Bozkurt said in his statement to the 
press that pasta export of Turkey has come to a stopping point in the very first months of 2015 due 
to fluctuations on foreign currency. 

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bozkurt, basına verdiği de-
meçte Türkiye makarna ihracatının, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle 2015 yılının ilk ayların-
da durma noktasına geldiğini söyledi.

Dövizdeki dalgalanma 
makarna ihracatını vurdu

Fluctuations on foreign 
currency hit pasta export 
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...............................................................

Leader in packaged bread, UNO closed 2014 with a 
growth of 30 percent and revenue of 400 million lira in 
bakery products market in Turkey with a size of 30 billion 
lira. Producing the 500th bread by March 2015, UNO has 
accelerated its new investments. Being the leader packa-
ged bread company in packaged bread market in Turkey 
with its share of 62 percent in the sector, UNO increased 
its factory amount to five after opening two new factories 
in Istanbul and Izmir last year. 

  
1 MILLON OF BREAD, 1 MILLION TL: 
TARGET 2018
Aiming at including 3 more factories like two new plants 

for fresh products in Eastern Mediterranean and Eastern 
Black Sea Regions and a plant for frozen products in An-
talya in two years, UNO will invest almost 90 million in 
total. By this means, it is expected that business volume 
of UNO, which will operate with a production capacity of 
125 thousand tons per year in totally 8 plants within 3 
years, will reach to 1 billion TL in 2018.  

Meeting the demand for frozen products in out-of-
home sector in its new factory at Dudullu, Istanbul in July 
2014, the brand increased its annual production above 
90.000 tons through its factory operating in Izmir and 
producing fresh bread. 

BREAD MARKET 
WILL INCREASE WITH UNO 

Türkiye’de 30 milyar lira büyüklüğündeki unlu mamuller 
pazarında, ambalajlı ekmeğin lideri UNO, 2014 yılını yüzde 
30 büyüyerek 400 milyon lira ciro ile kapattı. Mart 2015 
itibariyle 500 milyonuncu ekmeğini üreten UNO, yeni ya-
tırımlarına da hız kazandırdı. Ambalajlı ekmek pazarında 
yüzde 62’lik pazar payı ile Türkiye’nin lider paketli ekmek 
markası olan UNO, geçtiğimiz yıl İstanbul ve İzmir’de 2 
yeni fabrika daha açarak fabrika sayısını  beşe çıkardı. 

1 MİLYON EKMEK, 1 MİLYAR TL: 
HEDEF 2018
İki yıl içinde Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz’de iki 

yeni taze ürün tesisi ve Antalya’da bir donuk ürün tesisi ol-
mak üzere üç yeni fabrikayı daha üretime almayı hedefle-
yen UNO’nun toplam yatırımı da 90 milyon doları bulacak. 
Böylece, önümüzdeki üç yıl içerisinde toplam şekiz üretim 
tesisinde, yıllık 125 bin ton üretim kapasitesi ile çalışacak 
olan UNO’nun 2018 yılı iş hacminin 1 milyar TL’yi bulması 
planlanıyor.  

Temmuz 2014’te İstanbul Dudullu’da faaliyete giren 
yeni fabrikasıyla ev dışı tüketim pazarında artan dondu-
rulmuş ürün talebini karşılayan marka, İzmir’de faaliyete 
giren taze ekmek kategorisinde üretim yapan fabrikasıyla 
birlikte yıllık üretimini 90.000 tonun üzerine çıkardı.

TÜRKİYE’DE EKMEK PAZARI 
UNO İLE BÜYÜYECEK
Türkiye’nin, AB ülkeleri ortalamasının 3 katı ekmek tü-

Leader of packaged bread sector, UNO drove 
up its revenue to 400 million TL by doubling it in 
two years within the scope of Yıldız Holding. To-
tal investment value of the brand investing more 
than 90.000 tons per year will reach to 90 million 
dollars in 2016 along with the new factories to 
be opened in Eastern Mediterranean, Eastern 
Black Sea and Antalya. 

Ambalajlı ekmek sektörünün lideri UNO, Yıldız Holding bünyesinde, iki yılda cirosunu ikiye katlaya-
rak 400 milyon TL’ye ulaştırdı. Yılda 90.000 tonun üzerinde üretim yapan markanın Doğu Akdeniz, 
Doğu Karadeniz ve Antalya’da açılacak yeni fabrikalarıyla toplam yatırım bedeli 2016 yılına kadar 
90 milyon doları bulacak.

UNO, Yıldız Holding’le 
cirosunu ikiye katladı

UNO doubled its revenue 
with Yıldız Holding 
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Pointing that Turkey is one of the most bread and ba-
kery products consuming countries with a consumption 
of 3 times more than EU countries, Managing Partner 
and CEO of UNO, Federico Caruncho summarized in-
vestment targets of the brand as follows: “Packaged bre-
ad covers only 1 percent of total market in Turkey. While 
this rate is around 50 percent in Northern Europe, it is 
around 15 percent in Southern Europe which resembles 
Turkey in terms of climate, lifestyle and dietary habits. 
The aim of UNO is to increase this rate to around 7-8 
percent in a market like Turkey’s which is much higher 
than Europe in the near future. We will continue our in-
vestments and works in this direction.”

ketimiyle dünyada en yüksek ekmek ve unlu mamul tüke-
timine sahip ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken UNO 
Yönetici Ortağı ve CEO’su Federico Caruncho, markanın 
yatırımlarına dair hedeflerini şöyle özetledi: “Ambalajlı ek-
mek, Türkiye ekmek pazarının sadece yüzde 1’ini oluştu-
ruyor. Bu oran Kuzey Avrupa’da yüzde 50’lerde iken, ik-
lim, hayat tarzı ve beslenme alışkanlıkları olarak Türkiye’ye 
daha çok benzeyen Güney Avrupa’da yüzde 15 civarında 
seyrediyor. UNO’nun amacı, Türkiye gibi Avrupa ortala-
masının çok üstünde ekmek tüketen bir pazarda, bu ra-
kamları yakın bir gelecekte yüzde 7-8 seviyelerine çıkar-
mak. Yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza bu yönde devam 
edeceğiz.”

Yıldız Holding, working with the quote of the founder 
Sabri ülker “Protecting our soil, water and environment 
is to protect our homeland”, continues to work by being 
aware of the needs of society which it belongs to and 
making concrete contributions to social life. 

Stating that there are more than 50 projects about wa-
ter efficiency field as part of the projects carried out to 
decrease natural sources consumption, Food Group Ma-
nager of Yıldız Holding, Mehmet Tütüncü explained that 
water saved in 2014 equals to a day-consumption of 3 
million people. 

Pointing out the sustainability of saving projects, Tü-
tüncü said: “We have succeeded to decrease total water 
consumption by 5 percent despite an increase in pro-
duction tonnage in comparison to the previous year. Whi-
le the total saving is 450 million liters, this equals to a 
day-consumption of Bursa. Water saving that we have 
planned for 2015 will increase by specially emphasizing 
waste water recycling projects. As well as revenue rise, 
we continue to increase both our emphasis on produc-
tion efficiency and value adding that we formed per unit 
every year.”

Kurucusu Sabri Ülker’in “Topraklarımıza, sularımıza, 
çevremize sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır” sözüyle 
hareket eden Yıldız Holding, ait olduğu toplumun ihtiyaç-
larının farkında olarak, sosyal hayata somut katkılar sağla-
maya özen göstererek çalışmalarını sürdürüyor. 

Doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik yürütü-
len çalışmaların bir parçası olarak su verimliliği konusunda 
50’nin üzerinde proje bulunduğunu belirten Yıldız Holding 
Gıda Grubu Başkanı Mehmet Tütüncü, 2014 yılı içerisinde 
yapılan su tasarrufunun 3 milyon kişinin bir günlük su tü-
ketimine denk geldiğini belirtti.

Tasarruf projelerinin sürdürülebilirliğine dikkat çeken Tü-
tüncü, “2014 yılı sonunda, bir önceki yıla göre üretim tonaj-
larımızdaki artış olmasına rağmen, toplam su tüketimimizi 
%5 oranında azaltmayı başardık. Yapılan toplam tasarruf 
450 milyon litre olurken bu rakam Bursa ilinin 1 günlük su 
tüketimine denk geliyor. 2015 yılı içerisinde planladığımız su 
tasarrufları, atık suların geri kazanımı projelerine verdiğimiz 
özel önemle beraber daha da fazla olacaktır. Grup olarak 
ciro artışımız yanında üretim verimliliğine verilen önemle, bi-
rim kaynak kullanımı başına oluşturduğumuz katma değeri 
her sene yükseltmeye devam ediyoruz.” dedi.

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

Incorporating the world’s leading biscuit brand Ülker, Yıldız Holding decreased its water con-
sumption by 5 percent in 2014 thanks to more than 50 water efficiency project carried out in its 
companies.

Dünyanın önde gelen bisküvi markası Ülker’i de bünyesinde barından Yıldız Holding, şirketlerinde 
yürüttüğü 50’nin üzerinde su verimliliği projesi ile 2014 yılı içerisindeki su tüketimini yüzde 5 ora-
nında azalttı.

Yıldız Holding su tüketimini 
450 milyon litre azalttı

Yıldız Holding decreased
its water consumption
by 450 million liters
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MAKARNA, BİSKÜVİ VE EKMEK 
ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNDE SON YENİLİKLER

LATEST INNOVATIONS 
IN PASTA, BISCUIT AND BREAD 
PRODUCTION TECHNOLOGIES

Growing gradually, pasta, biscuit and bread industry has covered a long 
distance as a result of research and development studies of machinery 
and equipment producers who are innovative, working result-oriented and 
following the trends closely. Current situation is an indication of produc-
tion diversity, quality, innovation and harmony with customer demands.

Giderek büyüyen makarna, bisküvi ve unlu mamuller endüstrisi, yeniliklere 
açık, sonuç odaklı çalışan ve trendleri yakından takip eden makine ve teç-
hizat üreticilerinin araştırma ve geliştirme çalışmaları neticesinde bir hayli 
ilerleme kaydetmiştir. Bugün gelinen nokta üretimde çeşitliliğin, kalitenin, 
inovasyonun ve müşteri talepleriyle uyumluluğun bir göstergesidir.

Sürekli değişimlerin gözlendiği makarna, 
bisküvi ve unlu mamulleri sektöründe nihai 
tüketicilerin çeşitlilik gösteren talepleri ve söz 
konusu pazardaki kuvvetli rekabet bu sek-
törde faaliyet gösteren üreticilerin de beklen-
tilerini ortaya koymakta ve özellikle teknoloji 
konusundaki beklentileri şekillendirmektedir. 
Üretimde tutarlılık ve yeknesak ürünler or-
taya çıkarabilmek, üretilen ürün çeşitliliğinin 
artması, ambalajlama gibi konularda çözüm-
ler üretilmesi gibi başlıklar makarna, bisküvi 
ve unlu mamuller sektöründeki üreticilerin 
başlıca beklentilerini oluşturuyor. Bunun 
yanı sıra makinelerde çok yönlülük ve üre-
timde uygun maliyet sunabilme gibi nitelikler 
de üreticinin dikkat ettiği unsurlardandır. Bu 
sebeple teknoloji üreticilerinin AR-GE çalış-
malarında bu başlıklara göre hareket etmesi 
son derece gerekli görülmektedir.

In pasta, biscuit and bakery products 
sector in which there has been con-
stant change, various demands of fi nal 
producers in pasta, biscuit and bakery 
products sector and strong competition 
in this sector present the expectations 
and shape their expectations particularly 
about technology. Headlines such as 
consistency in production and produc-
ing uniform products, increasing product 
diversity and creating a solution about 
packaging form basic expectations of 
producers in pasta, biscuit and bakery 
products sector. In addition, producers 
are interested in qualities like versatility 
of machines and offering proper costs. 
Therefore, it is quite essential for tech-
nology producers to act according to 
these headlines in their R&D studies.
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Glütensiz makarnada 
kalite ve üretim teknolojisi

Quality and production 
technology 

in gluten-free pasta
...........................................................

Nutritional trends sometimes bear strange fruit. Some 
years ago, gluten-free foodstuffs were only to be found 
on sale in health-food stores. Today, however, gluten-free 
products ranging from pasta to even pet food fill entire 
shelves in supermarkets. According to the principle that 
“paradise is gluten-free”, there is even an initiative for a 
gluten-free island to be declared where coeliac patients 
would be able to spend a carefree holiday. The market is 
enormous. According to a Mintel study, the demand for 
gluten-free foodstuffs and beverages grew by 63 percent 
between 2012 and 2014.  The global information company 
NPD Group states that 30 percent of U.S. adults claimed 
to cut down on or avoid gluten completely in 2013.

The reasons for the boom do not just include celebri-
ties such as Hollywood star Gwyneth Paltrow or tennis 
star Novak Djokovic who rave about gluten-free nutriti-
on as the receipt for success, or scientifically disputed 
best-sellers such as “Wheat Belly” and “Grain Brain: The 

Beslenmeyle ilgili eğilimler bazen değişik sonuçlar ortaya 
çıkarabiliyor. Birkaç yıl önce glütensiz yiyecekler yalnızca 
sağlıklı gıda satan mağazalarda bulunuyordu. Bugün ise 
köpek bisküvilerinden makarnaya kadar birçok glütensiz 
gıda süpermarketlerin rafl arını dolduruyor. “Cennet glüten 
içermez” prensibine göre, çölyak hastalarının dertsiz tasa-
sız bir tatil geçirebileceği glütensiz bir adanın ilan edilmesi 
için bir girişim bile söz konusu. Muazzam büyüklükte bir 
pazar var. Mintel çalışmasına göre, glütensiz gıdalar ve 
içeceklere yönelik talep 2012 ve 2014’te yüzde 63 arttı. 
Küresel bilgi şirketi NPD Grup, Birleşik Devletler’deki yetiş-
kinlerin yüzde 30’unun 2013 yılında glüteni azalttığını veya 
tamamen kestiğini söylediğini belirtmektedir.

Bu artışın nedenleri sadece glütensiz beslenmenin ba-
şarının reçetesi olduğunu söyleyip duran Hollywood yıldızı 
Gwyneth Paltrow veya tenis yıldızı Novak Djokovic gibi ün-
lüler ya da “Wheat Belly” (Buğday Göbeği) ve “Grain Brain: 
The Surprising Truth about Wheat, Carbs, and Sugar – Your 

R&D Process Engineer  - Ar-Ge Süreç Mühendisi
Pasta & Noodles - Makarna ve Noodle
Bühler AG

Stefanie HARDTMANN

“The market is enormous. According to a Mintel study, the demand for gluten-free foodstuffs and 
beverages grew by 63 percent between 2012 and 2014.  The global information company NPD 
Group states that 30 percent of U.S. adults claimed to cut down on or avoid gluten completely in 
2013.”

“Muazzam büyüklükte bir pazar var. Mintel çalışmasına göre, glütensiz gıdalar ve içeceklere yö-
nelik talep 2012 ve 2014’te yüzde 63 arttı. Küresel bilgi şirketi NPD Grup, Birleşik Devletler’deki 
yetişkinlerin yüzde 30’unun 2013 yılında glüteni azalttığını veya tamamen kestiğini söylediğini be-
lirtmektedir.”
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Surprising Truth about Wheat, Carbs, and Sugar – Your 
Brain’s Silent”, but also the fact that the foodstuffs taste 
very good and are even attractive to people who do not 
suffer from any intolerance. 

PASTA PRODUCERS ARE THRILLED
“Thanks to great results in product development by 

pasta manufacturers and the right processing techno-
logy, gluten-free pasta is now as good as traditional pas-
ta,” says Marco Loschi, Product Manager Pasta & Nood-
les at Bühler. In the meantime, the Italian pasta producer 
Molino Andriani has based its success on producing 
exclusively gluten-free pasta. “We use a simple appro-
ach when it comes to marketing our rice or maize pasta,” 
says Felice Andriani, “we simply get people to give it a 
try, and all of them are thrilled.” A clear case of word-of-
mouth advertising. But why is the pasta from Andriani 
in particular so tasty and toothsome? “It’s down to the 
patented Bühler process for gluten-free pasta,” explains 
Felice Andriani. “We could only achieve this top-end taste 
and quality with technology from Bühler.”

Bühler has been offering the complete process line 
along the value-added chain for ten years now, from gra-
in kernels through to packable, gluten-free pasta. Ori-
ginally, Bühler introduced the PolymatikTM pasta press 
not only to produce gluten-free pasta but also to offer 
a process for alternative grains in areas where wheat 
is in short supply. “However, during the past few years 
the sales figures rose disproportionately,” says Andreas 
Kratzer, Head of Business Unit Pasta & Noodles. “It was 
fortunate for Bühler that we already had an industrially 
established solution up our sleeve just when this trend 
started to take off.”

Brain’s Silent” (Tahıl Beyin: Buğday, Karbonhidratlar ve Şe-
ker hakkındaki Şaşırtıcı Gerçekler – Beyniniz Sessiz) gibi 
bilimsel açıdan tartışmalı çok satanlar değil, aynı zamanda 
glütensiz ürünlerin çok lezzetli olması ve herhangi bir tole-
rans problemi olmayan kişiler için bile cezbedici olmasıdır.

 
MAKARNA ÜRETİCİLERİ HEYECANLI
Bühler’in Makarna ve Noodle Ürün Müdürü Marco Losc-

hi, “Makarna üreticilerinin ürün geliştirmede elde ettiği hari-
ka sonuçlar ve doğru işleme teknolojisi sayesinde, glüten-
siz makarna artık geleneksel makarna kadar güzel” diyor. 
Aynı zamanda, İtalyan makarna üreticisi Molino Andriani, 
başarısını yalnızca glütensiz makarna üretmeye bağlıyor. 
“Pirinç veya mısır makarnalarımızı pazarlarken basit bir 
yaklaşım kullanıyoruz” diyen Felice Andriani, ekliyor: “in-
sanların sadece bir kere denemelerini sağlıyoruz ve hepsi 
de heyecanlı.” Ağızdan ağıza reklamın net bir örneği. Ama 
neden özellikle Andriani’nin makarnası bu kadar lezzetli ve 
çekici? Felice Andriani, “Bunun nedeni Bühler’in patentli 
glütensiz makarna prosesi” diye açıklıyor. “Bu üstün lezzeti 
ve kaliteyi yalnızca Bühler’in teknolojisiyle elde edebilirdik”. 

Bühler 10 yıldır tahıl tanelerinden paketlenebilir glü-
tensiz makarnaya kadar tam işleme hattı ve katma de-
ğer zinciri sunuyor. Bühler aslında PolymatikTM makarna 
presini sadece glütensiz makarna üretmek için değil aynı 
zamanda buğdayın bulunmadığı yerlerde alternatif tahıl-
ları işlemek için de piyasaya sürdü. “Ancak, son birkaç 
yıldır satış rakamları orantısız bir şekilde yükseldi” diyen 
Makarna & Noodle Bölümü Şefi Andreas Kratzer, şunu 
ekliyor: “Bu eğilim popüler hale gelmeye başladığında, 
gizliden gizliye halihazırda endüstriyel anlamda sağlam bir 
çözüme sahip olduğumuz için Bühler olarak şanslıydık.”
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PATENTED, INNOVATIVE PROCESS
In principle, the Bühler process functions with all glu-

ten-free flours. However, maize and rice are the most 
frequently processed raw materials. Many manufacturers 
mix in quinoa, lentil or soy flours because of their good 
nutritional values. It is possible to produce all forms of 
pasta, from short-cut pasta (e.g. penne and ditali) to long 
-cut pasta (e.g. spaghetti).

The greatest challenge when manufacturing gluten-
free pasta concerns the bite. As with bread, normally 
the gluten, as the dough framework, gives pasta its 
stability of shape. Examining the microscopic structu-
re of traditional pasta reveals that the gluten forms a 
firm scaffolding, which is insoluble in water, around the 
starch grains. During the manufacturing process, con-
ventional pasta dough is not allowed to reach a tempe-
rature of more than 55 °C. This is the only way to keep 
the proteins and the starch largely intact. At home, the 
gelatinization of the starch within the gluten framework 
occurs in the pan, thereby perfecting the typical pas-
ta dish. Without this gluten, there is no network within 
which the starch grains can be embedded – and thus 
there is no bite either.

In gluten-free pasta, the starch from the gluten-free raw 
materials itself replaces the gluten. This technological 
challenge is overcome by the innovation from Bühler, the 
PolymatikTM pasta press. The gluten-free raw materials 
are mixed with water and hot steam in the press, knea-
ded and gelatinized. A binding structure, the starch gel, 
is created and corresponds to the structure in traditional 

PATENTLİ, YENİLİKÇİ SÜREÇ
Prensipte, Bühler prosesi tamamen glütensiz unlarla 

işliyor. Ancak, mısır ve pirinç en sık işlenen hammaddeler. 
Üreticilerin çoğu besin değerleri yüksek olduğu için kinoa, 
mercimek veya soya ununu karıştırıyor. Kısa üründen 
(örn. penne) uzun ürüne (örn. spagetti) kadar makarnanın 
her çeşidini üretmek mümkün. 

Glütensiz makarnayı üretmedeki en zorlu iş ise ma-
karnanın dişe gelmesiyle ilgili. Ekmekte olduğu gibi, ha-
murun iskeletini oluşturan glüten normalde makarnaya 
şekil açısından istikrarlılık kazandırır. Geleneksel makar-
nanın mikroskobik yapısı incelendiğinde glütenin nişas-
ta taneleri etrafında sıkı bir yapı iskelesi kurduğu ve bu 
yapı iskelesinin suda çözünmediği görülmüştür. Üretim 
sürecinde, geleneksel makarna hamurunun 55°C’den 
fazla sıcaklığa ulaşmasına izin verilmez. Proteinlerin ve 
nişastanın büyük ölçüde zarar görmemesini sağlamanın 
tek yolu bu. Evde ise nişastanın glüten iskelesi içerisinde 
jelatinleşmesi tenceredeyken gerçekleşiyor ve tipik ma-
karna yemeğini mükemmel hale getiriyor. Bu glüten ol-
madan nişasta tanelerinin içine yerleşebileceği herhangi 
bir ağ olmuyor ve dolayısıyla makarnanın dişe gelmesi 
de söz konusu olmuyor. 

Glütensiz makarnada, glütensiz hammaddelerdeki ni-
şasta glütenin yerine geçiyor. Bühlerin yeniliği PolymatikTM 
makarna presi ile bu teknolojik zorluğun önüne geçiliyor. 
Glüten içermeyen hammaddeler su ve sıcak buharla pres-
te karıştırılıyor, yoğuruluyor ve jelatine çevriliyor. Birleştirici 
yapıya sahip nişasta jeli oluşturuluyor ve geleneksel ma-
karnadaki birleştiricinin yerini alıyor. Bu şekilde, glütensiz 
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pasta. In this way, gluten-free pasta develops its bite. It is 
made resistant to boiling and remains “al dente”.

The patented production process from Bühler is as 
simple as it is revolutionary: the Swiss technology gro-
up is the only vendor in the world to offer a machine, 
the PolymatikTM, which combines dough processing and 
structural development in one single machine. Not only 
does this save costs when it comes to maintenance and 
cleaning, it also permits a quick recipe change.

In addition, the machine can be used for more than just 
manufacturing gluten-free pasta. Conventional pasta can 
be made in it as well, simply by not adding steam during 
processing of the dough. This is a decisive advantage for 
manufacturers, because although demand for gluten-free 
pasta is continuing to rise, the trend might go down in 
a few years’ time. With the PolymatikTM, however, ma-
nufacturers are already geared up to cope with such an 
eventuality.

INFO BOXES
Gluten: Gluten is a mixture of proteins. It is created 

during the manufacture of pasta. The substance occurs 
for example in wheat and spelt. Technologically speak-
ing, gluten is important because of its network-building 
properties. This allows a dough structure to be formed, 
an effect that is used when baking bread in the form of 
a loaf with air bubbles. In pasta, gluten is responsible for 
the cohesion of the product and its al-dente texture.

Gluten-free: The most familiar grains that do not con-

makarna dişe gelecek şekilde üretiliyor. Kaynamaya karşı 
dirençli olacak şekilde üretiliyor ve “al dente” kalıyor. 

Bühler’in patentli üretim prosesi devrim niteliğinde 
olduğu kadar basit de: İsviçreli teknoloji grubu, hamur 
işleme ve yapısal gelişim süreçlerini tek bir makine-
de toplayan PolymatikTM makinesini satan dünyadaki 
tek satıcı. Bu makine bakım ve temizleme açısından 
maliyet tasarrufu sağlamakla kalmıyor makarna tari-
finin çabuk bir şekilde değiştirilebilmesine de olanak 
sağlıyor. 

  
Ayrıca, makine glütensiz makarna üretmenin dışında 

da kullanılabiliyor. Hamurun işlenmesi esnasında sadece 
buhar eklemeyerek bu makinede geleneksel makarna ya-
pılabiliyor. Üreticiler için bu kesinlikle bir avantaj; çünkü 
glütensiz makarnaya olan talep her ne kadar artıyor olsa 
da birkaç yıl içerisinde bu eğilimde bir azalma görülebilir. 
PolymatikTM’te ise üreticiler bu tür bir sonuçla başa çık-
mak için zaten hazırlar. 

BİLGİ KUTULARI
Glüten: Glüten protein karışımıdır. Makarnanın üretimi 

esnasında oluşur. Bu madde örneğin buğdayda ve ka-
vuzlu buğdayda meydana gelir. Teknolojik açıdan glüten 
ağ oluşturma özellikleri bakımından önemlidir. Bu da so-
mun şeklinde hava kabarcıklı ekmek pişirirken kullanılan 
bir etki olan hamur yapısının oluşmasını sağlar. Makarna-
da ise glüten ürünün birleşmesinden ve al dente yapısın-
dan sorumludur. 

Glütensiz: Herhangi bir glüten içermeyen ve glüten 
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tain any gluten and can be 
certified in accordance with 
all regulations are maize, 
rice, millet, sorghum, qui-
noa and, in some countries, 
oats. Pulses do not contain 
any gluten either.

Gelatinization of 
starch: Starch grains 
are insoluble in cold wa-
ter. Heating of the starch 
grains renders their shells 
permeable to water. The 
water is then absorbed 
in the inside, causing the 
starch grains to swell. On 
further heating in excess 
of the melting point of 
starch (more than 60 °C), 
the starch grains burst 
open and increasing ab-
sorption of water (up to 
ten time the weight of the 
starch grains themselves) 
causes swelling of the 
molecular chains up to the 
point when the amylose 
is completely dissolved. 
This process is referred to 
as the gelatinization of starch.

COELIAC DISEASE
Coeliac disease is an auto-immune disorder of the 

small intestine which is triggered by foodstuffs contain-
ing gluten. The symptoms range from inflammation of the 
small intestine, diarrhea and vomiting through to weight 
loss and disruptions in the uptake of nutrients. About one 
or two percent of the population are affected. Patients 
are obliged to follow a strictly gluten-free diet throughout 
their life. Symptoms similar to coeliac disease also occur 
with gluten intolerance, a condition which affects about 
five percent of people. Usually, they can be helped by a 
reduction in the proportion of foodstuffs containing gluten 
in their diet.

GLUTEN-FREE FROM FLOUR TO NOODLES
Any company that intends to manufacture a product 

with the “gluten-free” label has got to monitor and certify 
the entire value-added chain from field to checkout. Büh-
ler offers solutions right along the value-added chain from 
the grain to the end product.

içermediği tüm yönetme-
likler gereğince teyit edi-
lebilen mısır, pirinç, darı, 
sorgum, kinoa ve bazı 
ülkelerde yulaf gibi en bi-
lindik tahıllardır. Baklagil-
lerde de glüten bulunmaz.

Nişastanın Jelatinleş-
mesi: Nişasta taneleri 
soğuk suda çözünebilir 
değildir. Nişasta taneleri-
nin ısıtılması kabuklarının 
su geçirmesine olanak 
sağlar. Daha sonra ta-
neler suyu emer ve bu 
emilim nişasta tanelerinin 
şişmesine yol açar. Nişas-
tanın kaynama noktasının 
üzerindeki bir sıcaklığa 
(en fazla 60 °C) ısıtılması 
halinde ise nişasta tane-
leri çatlayarak açılarak su 
emilimi artar  ve amilo-
zun tamamen çözüldüğü 
noktaya kadar moleküler 
zincirlerinin şişmesine (ni-
şasta taneleri kendi bü-
yüklüklerinin on katına ka-
dar) neden olur. Bu süreç 

nişastanın jelatinleşmesi olarak adlandırılır. 

ÇÖLYAK HASTALIĞI
Çölyak hastalığı, glüten içeren gıdaların tetiklediği bir 

ince bağırsak otoimmun rahatsızlığıdır. İnce bağırsak 
enflamasyonundan, ishale ve kilo kaybına ve besin alı-
mında aksaklığa neden olabilecek kusmaya kadar çeşitli 
semptomları bulunmaktadır. Nüfusun yaklaşık yüzde biri 
ya da ikisinde bu rahatsızlık görülmektedir. Hastalar ha-
yatları boyunca glüten içermeyen gıdalarla beslenmek 
zorundadır. Çölyak hastalığının semptomlarına benzeyen 
semptomlar nüfusun yaklaşık yüzde beşinde görülen glü-
ten duyarlılığında da baş gösterir. Glüten içeren gıdaların 
tüketiminin azaltılmasıyla genellikle bu semptomlar aza-
lacaktır. 

UNDAN NOODLE’A GLÜTENSİZ
“Glüten içermez” etiketli ürün üretmek isteyen her şir-

ket sahadan kontrole kadar tüm katma değer zincirini 
kontrol etmeli ve sertifikalandırmalıdır. Bühler, katma de-
ğer zinciriyle birlikte tahıldan nihai ürüne kadar çözüm 
sunmaktadır. 
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İrmik Kalitesinin 
Son Ürüne Etkileri ve 

Kalite Belirlemede Teknolojik 
Gelişmeler

Effects of Semolina Quality 
on Final Product and 

Technological Developments 
in Quality Determination

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

Semolina is the second most common product of whe-
at, following fl our. In commercial terms, semolina is very 
important since it is raw material in pasta production. Se-
molina production process is similar to that of fl our; ne-
vertheless, it differs in terms of granule structure and raw 
material in use. Together with the developing technology 
in recent years, many new analysis methods and devices 
are developed in order to determine physical, chemical 
and technological quality of semolina; consequently, it is 
possible to monitor the performance of wheat beginning 
from the initial process until arrival on our tables.

In case we are to talk about determining the physical 
quality of semolina, we should begin with raw material. 

İrmik, buğdaydan elde edilen ürünler arasında un-
dan sonra ikinci öncelikli ürün olup, makarna üretiminin 
hammaddesi olması nedeniyle ticari olarak da oldukça 
önemlidir. İrmik üretimi, un üretimi prosedürüne benzer 
niteliktedir; ancak granül yapısı ve kullanılan hammadde 
açısından un üretiminden tamamen ayrılmaktadır. Son yıl-
larda gelişen teknolojiyle birlikte, irmiğin fiziksel, kimyasal 
ve teknolojik kalitesinin belirlenmesinde birçok yeni analiz 
metodu ve cihazı geliştirilmiş; buğdayın prosese girme-
sinden sofraya gelmesine kadarki performansının belir-
lenmesi mümkün kılınmıştır. 

İrmiğin fiziksel kalitesinin belirlenmesinden bahsedi-
lecekse, ilk olarak kullanılan hammaddeden söz etmek 

Senior Sales Engineer  - Uzman Satış Mühendisi
ABP Gıda San. Ltd. Şti.

Murat AKSOY

“Technologies used for determining the quality of semolina which has been produced via standard 
and traditional methods so far have considerably improved so far. Sensitive and rapid devices are 
available to provide numerical values for almost each characteristic criterion from raw material 
input until fi nal product quality. Today’s major industrial pasta manufacturers benefi t from most of 
these analytical methods. The reason is that the determination of fi nal product means a lot regard-
ing commercial competition; indeed, it is no more a luxury but a requirement.”

“Bugüne kadar standart ve geleneksel yöntemlerle üretilen irmik için geliştirilen kalite belirleme 
teknolojileri günümüzde oldukça ilerlemiştir. Hammadde alımından son ürün kalitesine kadar he-
men hemen her özellik kriteri için sayısal değer verebilen hassas ve hızlı cihazlar geliştirilmiştir. 
Bugünün büyük endüstriyel makarna üreticileri, bu analitik yöntemlerin birçoğundan faydalanmak-
tadır.  Çünkü ticari rekabet açısından belirleyici olan son ürün kalitesinin belirlenmesi artık bir lüks 
olmaktan çıkmış ve bir ihtiyaç haline gelmiştir.”
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As is known, improper raw material never yield high qua-
lity product. In this respect, any effort for determining the 
quality of semolina has to begin with analysing the wheat 
to be used in production. The efficiency of raw material 
stands out at this stage. We can estimate the efficiency 
of semolina thanks to special mills that are exclusively 
developed so as to measure semolina yield. Moreover, 
these “pilot mills” provide semolina in order to determine 
other properties regarding quality.

In general terms, semolina production is carried out 
using Triticum Durum wheat (durum wheat). Durum whe-
at has a very hard texture and displays glassy microstruc-
ture. Some productions may employ very hard samples 
from Triticum Aestivum genus, also known as bread whe-
at. Evidently, the hard structure of raw material, used in 
this manner, becomes even more important for the qua-
lity of final product. The most common and simplest met-
hod for determining hardness is visual inspection by cut-
ting 50 wheat kernels in the middle via Grobecker blade, 
also known as wheat guillotine. Glassy-mealy and mu-
tated kernels are examined, their numbers are detected 
and expressed in percentage. Advanced version of this 
method is SKCS 4100, namely, “Single Characterisation 
System,” a device developed and approved by Perten. 
The device crushes 300 kernels and provides average 
diameter, weight and hardness percentage of wheat. NIT/
NIR system guarantees an even more developed version 
than this rapid and precise method. NIT devices, calibra-
ted by SKCS device, determine the mutated kernel num-
ber and hardness rate; thus, they conclude the suitability 
of raw material to semolina production. In addition to the 
suitability of raw material, physical properties of semo-
lina are extremely important. For example, the size of 
semolina to be used in pasta production should be bet-
ween 125 and 530 microns. The size can be measured 
via manual sieves, as well as 
by means of sieve shakers or 
more advanced devices such 
as “Chopin Purifier.”

In case chemical properties 
are incompatible, production 
can scarcely attain success 
regardless of physical quality. 
Products with unsuitable che-
mical structure directly affect 
the properties of final product. 
Parameters such as prote-
in, humidity and ash content 
should always be kept under 
control. Kjeldahl or Dumas 
method, ash furnace burning 
method for ash and oven met-

gerekir. Bilindiği gibi uygun olmayan hammaddeden yük-
sek kaliteli ürün üretmek mümkün değildir. Bu bağlamda, 
üretilecek irmiğin kalitesini belirlemeye irmiğin yapımında 
kullanılacak buğdayın incelenmesiyle başlanmalıdır. Kulla-
nılacak hammaddenin verimi bu noktada ön plana çıkmak-
tadır. Sadece irmik verimini ölçme konusunda geliştirilmiş 
olan özel değirmenler sayesinde, kullanılan hammaddeden 
elde edilecek irmik verimi öngörü olarak belirlenebilir. Aynı 
zamanda “pilot değirmen” olarak adlandırılan bu değir-
menler sayesinde, diğer kalite özelliklerinin belirlenmesin-
de kullanılacak irmik de elde edilmiş olur.  

İrmik üretimi genel olarak Triticum Durum buğdayı (Durum 
Buğdayı) kullanılarak yapılır. Durum buğdayı oldukça sert 
yapıda olup içyapı olarak camsı görüntü özelliğindedir. Bazı 
üretimlerde, ekmeklik buğday olarak geçen Triticum Aesti-
vum cinsinin çok sert olarak nitelendiren örnekleri de kulla-
nılabilmektedir. Elbette bu şekilde kullanılan hammaddenin 
sertlik yapısı, son ürün kalitesi açısından daha da önem ka-
zanmaktadır. Sertliğin belirlenmesi için kullanılan en yaygın 
ve en basit metot, buğday giyotini olarak da bilinen Grobec-
ker bıçağı ile 50 adet buğday tanesinin ortadan kesilerek 
gözle muayene edilmesidir. Camsı-unsu ve dönme taneler 
incelenerek sayıları belirlenir ve yüzdesel olarak ifade edilir. 
Bu yöntemin gelişmiş metodu ise “Single Kernel Characte-
rization System” olarak bilinen ve Perten tarafından gelişti-
rilip onaylanmış SKCS 4100 cihazıdır. Bu cihaz, 300 tane 
üzerinde ezme işlemi yaparak buğdayların ortalama çapı, 
ağırlığı ve yüzdesel olarak sertlik oranlarını verir. Bu hızlı ve 
doğruluk derecesi kesin yöntemin daha da geliştirilmiş olan 
versiyonu NIT/NIR sistemleridir. SKCS cihazı ile kalibre edil-
miş olan NIT cihazları, dönme tane sayısını ve sertlik oranını 
belirleyerek ilgili hammaddenin irmik üretimine ne derece 
uygun olduğunu çok kısa sürede belirler. Kullanılacak ham-
maddenin uygunluğunun yanında irmiğin fiziksel özellikleri 
de oldukça önemlidir. Örneğin makarna üretiminde kulla-
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hod for humidity are used in order to detect mentioned 
parameters. Thanks to technology, it is now possible to 
measure all these properties rapidly with a single device. 
NIT systems measure all parameters in about 1 minute, 
instead of the methods each of which took 3 to 6 hours. 
Thus, NIT systems are commonly used by industrialists. 
In addition to analysis of durum wheat in entire kernel, 
models customised for semolina apply specific lenses for 
measurement in semolina phase; as a result, ash, prote-
in and humidity contents of semolina can be quantified 
within only 30 seconds. These rapid models bring along 
possibility of determining the colour value of semolina. 
Semolina colour is directly influential on the colour of final 
product; semolina colour is measured in “b” and reflec-
ted on the screen together with other results. In general 
colour scale, colour measurements ground on values “L” 
(whiteness-blackness), “a” (green-red) and “b” (yellow-
blue); Figure 1 shows the ideal colour zone for semolina. 
The tests reveal direct relation between the values of se-
molina in coordinates “a” and “b” and the colour of final 
products.

Technological examination of semolina has improved 
greatly in recent years, and it is related with physical and 
chemical properties. The most important finding is that 
the rate of damaged starch within semolina has direct 
effect on the colour of both semolina and final product. 
Damaged starch grains keep 4 times more water than 
the undamaged; this is an outcome of hardness structure 
of wheat and it can be adjusted by means of the cha-
racter of mechanical process at grinding stage. The rate 
of damaged starch can be measured via enzymatic, co-
lorimetric or amperometric methods. Such analyses are 
stipulated pursuant to standard AACC 76-33A; the most 
economic, rapid and successful is amperometric met-
hod. SDmatic device, which uses amperometric method, 
can determine the mentioned value in about 7 minutes; 
thus, production properties can be momentarily adjusted. 

nılacak irmiğin boyutları 125-530 
mikron arasında olmalıdır. Bu da el 
tipi eleklerle belirlenebileceği gibi, 
elek sallama cihazlarıyla mekanik 
olarak ya da daha gelişmiş cihazlar 
olan “Chopin Purifier” gibi cihazlar-
la belirlenebilir.

Fiziksel kalite ne kadar iyi 
olursa olsun, kimyasal özellikler 
uygun olmadıktan sonra üretim 
başarısından söz etmek olduk-
ça güçtür. Kimyasal yapısı uygun 
olmayan ürünler son ürün özel-
liklerine direkt olarak etki eder. 
Protein, rutubet ve kül miktarı 

sürekli kontrol altında tutulması gereken parametrelerdir. 
Bu parametrelerin belirlenmesinde; protein için Kjeldahl 
ya da Dumas yöntemi, kül için kül fırını yakma yöntemi ve 
rutubet için etüv yakma yöntemi kullanılmaktadır. Gelişen 
teknoloji ile bu özelliklerin tümünün tek bir cihazla ve hızlı 
bir şekilde yapılması mümkündür. Her biri ayrı ayrı 3-6 
saat süren bu yöntemler yerine, tüm parametreleri yakla-
şık 1 dakikada ölçebilen NIT sistemleri sanayicilerin son 
yıllarda sıklıkla kullandıkları bir yoldur. İrmik için özel geliş-
tirilmiş modellerde, durum buğdayının tüm tanede analiz 
edilmesinin yanında, irmik halinin de ölçülebilmesi için ir-
miğe has mercekler kullanılır ve irmiğin kül, protein, rutu-
bet içerikleri 30 saniye gibi kısa sürelerde belirlenebilir. Bu 
hızlı modellerle gelen bir yeni özellik de tüm bu sonuçların 
yanında irmiğin renk değerinin de belirlenebilmesidir. Son 
ürün rengine direkt etki eden irmik rengi, “b” cinsinden 
ölçülerek diğer sonuçlarla birlikte ekrana yansıtılır. Genel 
renk skalasında renk ölçümleri “L” (beyazlık-siyahlık), “a” 
(yeşil-kırmızı) ve “b” (sarı-mavi) değerleriyle yapılır. İrmik 
için en uygun renk bölgesi Şekil 1’de gösterilen bölge-
dir. Yapılan denemelerde irmiğin a ve b koordinatlarında-
ki değerleri ile son ürün renkleri arasında doğrudan ilişki 
görülmüştür. 

İrmiğin teknolojik açıdan değerlendirilmesi, son yıllarda 
birçok gelişme göstermiş olup, fiziksel ve kimyasal özel-
liklerle bağlantılıdır. Bu gelişmelerden en önemlisi irmikteki 
zedelenmiş nişasta oranının irmik ve son ürün rengine di-
rekt etki etmesidir. Zedelenmiş nişasta tanecikleri zedelen-
memiş taneciklere göre 4 kat daha fazla su tutan öğeler-
dir ve bu miktar hem buğdayın sertlik yapısından ileri gelir 
hem de öğütme aşamasındaki mekanik işlemin özelliği 
ile ayarlanabilir. Zedelenmiş nişasta oranı enzimatik, ko-
lorimetrik ya da amperometrik yöntemlerle ölçülebilir. Bu 
analizler AACC 76-33A standardı ile belirlenmiş olup günü-
müzde bu ölçümün en ekonomik, hızlı ve başarılı versiyonu 
amperometrik yöntemdir. Amperometrik yöntemi kullanan 
SDmatic cihazı ile yaklaşık 7 dakikada bu değer belirlene-
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Damaged starch amount, considered as a technological 
trait, is also in direct relation with colour, a physical cha-
racteristic. Relevant studies put forth that product quality 
decreases and the colour darkens as the amount of da-
maged starch rises. A diagram on the results of a relevant 
study is given in Figure 2. The results in the diagram app-
rove the differences, which are visually perceived, also in 
numerical terms; such analytical data are necessary and 
very useful in optimising the production of semolina and 
accordingly, pasta. Many European and American pasta 
manufacturers maintain production properties and en-
sure final product optimisation by determining damaged 
starch ratio.

The improving technology also enables pasta manufac-
turers to realise textural assessments on final product. So 
far, such assessments were conducted in sensory man-
ner; today, texture analysis devices enable analytic and 
numerical evaluations. Thanks to pasta-specific appara-
tuses, many characteristics of pasta, namely the cooking 
traits, fragility and flexibility can be measured in mecha-
nical terms; it is also possible to determine the quality of 
final product in numerical terms.

In conclusion, technologies used for determining the 
quality of semolina which has been produced via stan-
dard and traditional methods so far have considerably 
improved so far. Sensitive and rapid devices are available 
to provide numerical values for almost each characteristic 
criterion from raw material input until final product qua-
lity. Today’s major industrial pasta manufacturers benefit 
from most of these analytical methods. The reason is that 
the determination of final product means a lot regarding 
commercial competition; indeed, it is no more a luxury 
but a requirement. Semolina producers may opt for more 
classical and older methods to measure such properties; 
nevertheless, rapid analysis device with high technology 
offer an opportunity to semolina producers for getting 
ahead of their rivals with regard to quality.

bilir ve bu sayede üretim özellikleri anlık olarak ayarlanabi-
lir. Teknolojik bir özellik olarak değerlendirilen zedelenmiş 
nişasta miktarı aynı zamanda fiziksel özellik olan renk ile 
de doğrudan bağlantılıdır. Yapılan çalışmalarda zedelen-
miş nişasta miktarı yükseldikçe ürün kalitesinin düştüğü 
ve rengin koyulaştığı belirlenmiştir. Bu konuda yapılan bir 
çalışmada elde edilen sonuçlara ait grafik Şekil 2’de gös-
terilmiştir. Bu grafikte elde edilen sonuçlar, görsel olarak 
algılanan farkların sayısal olarak da doğrulanmasıdır ve bu 
analitik veriler, irmik ve dolayısıyla makarna üretiminin op-
timize edilmesi konusunda son derece elzem ve faydalı-
dır. Avrupa ve Amerika’da birçok makarna üreticisi, üretim 
özelliklerini ve son ürün optimizasyonunu zedelenmiş ni-
şasta oranını belirleyerek idame ettirmektedir.

Gelişen teknolojiyle birlikte bilhassa makarna üreticileri için 
mümkün hale gelen bir özellik de son ürünün dokusal olarak 
değerlendirilmesidir. Bugüne kadar duyusal olarak yapılan 
bu değerlendirmeler, geliştirilen tekstür analiz cihazlarıyla 
analitik hale gelmiş ve bunları sayısal olarak değerlendirmek 
mümkün olmuştur. Makarna üretimi için özel geliştirilmiş 
aparatlar sayesinde, makarnalarda pişirilme özellikleri, kırıl-
ganlık, esneklik gibi birçok özellik mekanik olarak ölçülebilir 
ve son ürün kalitesi sayısal olarak belirlenebilir.

Sonuç olarak, Bugüne kadar standart ve geleneksel 
yöntemlerle üretilen irmik için geliştirilen kalite belirleme 
teknolojileri günümüzde oldukça ilerlemiştir. Hammadde 
alımından son ürün kalitesine kadar hemen hemen her 
özellik kriteri için sayısal değer verebilen hassas ve hızlı 
cihazlar geliştirilmiştir. Bugünün büyük endüstriyel ma-
karna üreticileri, bu analitik yöntemlerin birçoğundan fay-
dalanmaktadır.  Çünkü ticari rekabet açısından belirleyici 
olan son ürün kalitesinin belirlenmesi artık bir lüks olmak-
tan çıkmış ve bir ihtiyaç haline gelmiştir. İrmik üreticileri 
bu özellikleri belirlemede daha klasik ve eski yöntemleri 
kullanabiliyorken, gelişen teknolojiyle sunulan hızlı analiz 
cihazları irmik üreticilerine kalite konusunda bir adım ileri-
de olmak için fırsat sunmaktadır.
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Haas Food Equipment GmbH, one of the significant 
companies in manufacture of technologies for biscu-
it, waffle and other bakery products, stands out with 
its technological progress in its cake and cookie lines. 
Making improvements particularly for its depositors, the 
company enables producers to manufacture more steady 
and uniform products. Irene KAPAUN from marketing de-
partment of the company answered our questions about 

Bisküvi, gofret ve diğer unlu mamuller üretimine yö-
nelik teknoloji üretiminde dünyanın önde gelen firmaları 
arasında yer alan Haas Food Equipment GmbH, kek ve 
kurabiye hatlarında gerçekleştirdiği teknolojik atılımlarla 
dikkat çekiyor. Özellikle depozitörlerde yeni geliştirmeler 
yapan firma, böylece üreticilerin daha istikrarlı ve yekne-
sak ürünler üretebilmesine olanak sağlıyor. Firmanın pa-
zarlama bölümünden Irene KAPAUN, pazardaki talep ve 

“In the production of wire-cut and deposited 
cookies, with or without inclusions, the largest el-
ement of cost control is product accuracy. Accu-
rate weight-control of individual cookies across 
the width of the line provides consistent pro-
duction and savings. Net quantities of contents 
packaged are governed on every product’s label-
ing. Manufacturers must ensure the net weight of 
food being packaged meets the stated amount. 
Additional and overweight or underweight cook-
ies are often discarded, resulting in unnecessary 
expenses.”

“Telle kesme ve deposited kurabiyelerin üretiminde, maliyet kontrolündeki en büyük öğe ürün doğ-
ruluğudur. Üretim hattının tamamında her bir kurabiyenin ağırlık kontrolünün hassas bir şekilde 
yapılması, tutarlı üretim ve tasarruf sağlar. Üreticiler paketlenen gıdanın ağırlığının ürün etiketinde 
belirtilen miktarla aynı olmasını sağlamalıdır. İlave ve fazla ya da düşük ağırlıktaki kurabiyeler ge-
nellikle ıskartaya çıkarılır ve gereksiz harcamalara neden olur.”

BİSKÜVİ DEPOZİTÖRLERİNDE 

TEKNOLOJİNİN AVANTAJI

ADVANTAGES OF 
TECHNOLOGY 

IN BISCUIT DEPOSITORS
..............................................................
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demands and expectations in the market and also new 
developments by Haas Food Equipment GmbH.

Ms. Kapaun, what are the producers’ demands for 
technology in bakery products such as biscuit and 
cake? What do you think about the critical factors in 
manufacture of these products?

Today’s demands in the manufacturing environment 
require every aspect of production to be under constant 
examination. There is a craving for a single production 
line capable of many product types, with easy changeo-
vers and a sanitary design. In the production of wire-cut 
and deposited cookies, with or without inclusions, the 
largest element of cost control is product accuracy.  

Accurate weight-control of individual cookies across 
the width of the line provides consistent production and 
savings. Net quantities of contents packaged are gover-
ned on every product’s labeling. Manufacturers must en-
sure the net weight of food being packaged meets the 
stated amount. Additional and overweight or underweight 
cookies are often discarded, resulting in unnecessary ex-
penses.

What kind of advantages does your technology 
provide to producers in this field?

Constant dough pressure across the pump house is 
a key component to achieving high standards of weight 
accuracy. This is accomplished in the V60 by minimi-
zing the products flow length from the feeding rolls to 
the metering pump.  This maintains uniform pressure in 
the cavity above each of the metering pumps. The V60’s 
metering pump is servo-controlled, 
which minimizes pulsations created 
in traditional machines and results in 
an exact metering of each product 
across the line. After depositing, a re-
versal of the metering pumps creates 
a vacuum, creating a uniform finish 
with no tailing.

How have consumer preferences 
for wanting more visible and larger 
inclusions changed the design of 
depositors?

The design of the V60’s metering 
pumps gear teeth are optimized to 
ensure allow gentle handling of large 
inclusions in the dough mass without 
destroying them. Our die plates make 
it possible for manufacturers to pro-
duce wire-cut products with a variety 
of inclusions. The ‘cigar’ cutting de-
vice is mounted with two servo-dri-

beklentiler ile Haas Food Equipment GmbH’in yeni geliş-
tirmeleri hakkında dergimizin sorularını yanıtladı.

Sayın Kapaun, bisküvi ve kek gibi unlu mamullerde, 
üreticilerin teknolojiyle ilgili beklentileri neler? Sizce 
bu ürünlerin üretimindeki kritik faktörler nelerdir?

Üretim çevresinde bugünün gereksinimleri, üretimin her 
aşamasının sürekli denetim altında tutulmasını gerektir-
mektedir. Basit değişikliklerle ve hijyenik bir tasarımla bir-
çok ürün çeşidini üretebilecek tek bir üretim hattına dair 
büyük bir istek mevcut. 

Telle kesme ve deposited kurabiyelerin üretiminde, iç 
malzemeler olsun ya da olmasın, maliyet kontrolündeki 
en büyük öğe ürün doğruluğudur. Üretim hattının tama-
mında her bir kurabiyenin ağırlık kontrolünün hassas bir 
şekilde yapılması, tutarlı üretim ve tasarruf sağlar. Pa-
ketlenen içeriklerin net adedi, her ürünün etiketinde yaz-
maktadır. Üreticiler paketlenen gıdanın ağırlığının belirtilen 
miktarla aynı olmasını sağlamalıdır. İlave ve fazla ya da 
düşük ağırlıktaki kurabiyeler genellikle ıskartaya çıkarılır 
ve gereksiz harcamalara neden olur.

Peki bu konuda sizin teknolojileriniz üreticilere ne 
gibi avantajlar sağlıyor?

Pompa dairesinin tamamında sürekli hamur basıncı, 
ürünün ağırlık hassasiyetinin yüksek standartlarda elde 
edilmesi için önemli bir unsurdur. Bu da V60’da, besle-
me silindirlerinden ölçme pompasına akan ürünlerin akış 
uzunluğunu en aza indirgeyerek gerçekleştirilir. Bu şekil-
de bir uygulama, ölçme pompalarının her biri üzerindeki 
boşluktaki basıncın istikrarlı olmasını sağlar. V60’ın ölçme 
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ven cutting plates placed directly above and below each 
other, which is particularly suitable for products with big 
inclusions.

What should a baker or biscuit producer who uses 
your systems do to maintain the accuracy of deposi-
ting by your systems?

Proper sanitation and maintenance is required to 
achieving high accuracy in deposit weights.  The V60 
is easy to maintain with its cleaning in place (C.I.P) 
system. Without any tools, the nozzle plates and pump 
house can be pulled out and re-installed when you 
have to clean the machine or change nozzle plates. 
The hoppers can be tilted to allow easy cleaning of the 
feed rollers. The V60 offers multiple solutions that can 
use up to three dough masses and a variety of inclusi-
ons.  The V60 is a depositor, extruder, and wire cutter. 
It can be supplied with one, two or three heads ca-
pable of depositing various masses and dough types: 
from semi-liquid dough to heavy wire-cut dough. This 
gives the manufacturer the flexibility of running many 
products on the same production line and the added 
value of very high deposit weight precision. Often, the-
re is ample room for existing line improvement. A new 
machine that offers high weight accuracy often gives 
the customer a short payback period.

pompası servo kontrollüdür 
ve geleneksel makinelerde 
üretilen pulsu minimuma 
indirir ve tüm hattaki her 
ürünün net ölçüde olmasını 
sağlar. Kurabiyeler depozi-
törden bırakıldıktan sonra, 
ölçme pompalarının tersine 
çevrilmesi vakum etkisi ya-
ratır ve kurabiyelerin hiçbir 
artık olmadan tekdüze şekil-
de üretilmesini sağlar. 

Bisküvilerin içindeki iç 
malzemelerinin daha gö-
rünür ve daha büyük olma-
sını isteyen müşterilerin 
tercihleri, depozitörlerin 
tasarımını nasıl değiştirdi?

V60’ın ölçü pompalarının 
dişli tasarımı, büyük taneli iç 
malzemelerinin hamur kitle-
sine nazik bir şekilde ve za-
rar vermeden ilave edilmesini 
sağlamak için iyileştirilmiştir. 
Boyama plakalarımız, üretici-
lerin çeşitli iç malzemeleriyle 

tel kesmeli ürünleri üretmesine olanak sunmaktadır. ‘Puro’ 
kesme cihazı, doğrudan birbiri üstünde ve altında olan iki ser-
vo motorlu kesme plakasına monte edilmiştir; bu da özellikle 
içinde büyük iç malzemesi olan ürünler için uygundur.  

Sistemlerinizi kullanan bir fırıncı ya da bisküvi üre-
ticisi, ürünün depozitörden bırakılmasındaki hassasi-
yeti sağlamak için ne yapmalıdır?

Bırakılan ürünlerin ağırlığında yüksek hassasiyet sağla-
mak için uygun temizlik ve bakım şarttır. Yerinde temizlik 
(C.I.P) sistemi olan V60’ın bakımı kolaydır. Makineyi te-
mizlemeniz ya da nozül plakalarını değiştirmeniz gerekti-
ğinde, nozül plakaları ve pompa dairesi herhangi bir alet 
olmadan çekerek çıkarılabilir ve yeniden takılabilir. Bes-
leme silindirlerinin kolayca temizlenebilmesi için besleme 
gözleri yana yatırılabilir. V60, üç adede kadar hamur kit-
lesinin ve çeşitli iç malzemelerinin kullanımına izin veren 
çoklu çözümler sunmaktadır. V60 depozitör, ekstruder ve 
tel kesicidir. Çeşitli hamur kitlelerini ve yarı sıvı hamurdan 
telle kesilebilen sert hamura kadar çeşitli hamur türlerini 
bırakabilen bir, iki veya üç başlıkla temin edilebilir. Bu da 
üreticiye aynı üretim hattında çeşitli ürünleri üretme es-
nekliği ve yüksek ağırlık hassasiyetinin kazandırdığı katma 
değer sağlamaktadır. Mevcut üretim hattının iyileştirilmesi 
için genellikle tesislerde yeterli alan mevcut olur. Yüksek 
ağırlık hassasiyeti sağlayan yeni bir makine de kısa süre-
de müşteriye yatırımının meyvesini verecektir. 
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General Manager - Genel Müdür
ZMatik Pastry Machines

Marco LAZZARIN

As ZMatik Pastry Machines, we boast thirty-year expe-
rience in the production of machinery for the bakery and 
pastry sectors. In particular, these machines are manu-
al pastry machines, croissant pastry machines, working 
tables, planetary machines, mixing machines and cutting 
rolls which are built in stainless steel Aisi 304. Owing to 
accurate material selection, our company guarantees 
sturdiness and user friendliness in every kind of machine 
it produces.

Functionality, sturdiness and user-friendliness are es-
sential elements in sheeters whose versatility makes 
them suitable for small- and medium-sized bakery and 
pastry shops. Materials used and minimum maintenance 
necessary for good results make sheeters a sound and 
inexpensive collaborator.

Sheeters are available in various models, from bench 
models (500x500, 500x750), to models with basement 
(500x750, 500x1000 as well as 600x1000, 600x1400 

ZMatik Pastry Machines olarak, fırıncılık ve pastane 
sektörlerine yönelik 30 yıllık makine üretim deneyimimiz-
le gurur duyuyoruz. Bu makinelerin başında paslanmaz 
çelik Aisi 304’ten üretilmiş manüel hamur işi makineleri, 
kruvasan hamur makineleri, çalışma tezgahları, seyyar 
makineler, karıştırma makineleri ve kesme silindirleri yer 
almaktadır. Doğru malzeme seçimi sayesinde şirketimiz 
ürettiği tüm makine türlerinde sağlamlık ve kullanım ra-
hatlığını garanti etmektedir. 

İşlevsellik, dayanıklılık ve kullanım rahatlığı yufka maki-
nelerinin olmazsa olmaz unsurlarıdır; çok yönlü olmaları 
nedeniyle bu makineler küçük ve orta ölçekli fırınlar ve 
pastaneler için idealdir. Kullanılan malzemeler ve iyi so-
nuçlar elde etmek için minimum bakım gereksinimi, yufka 
makinelerinin dayanıklı ve ucuz bir iş arkadaşı olmasını 
sağlıyor. 

Yufka makinelerinin, tezgah modellerinden (500x500, 
500x750) kaideli modellere kadar (500x750, 500x1000 ve 

“Functionality, sturdiness and user-friendliness are essential elements in sheeters, whose versa-
tility makes them suitable for small- and medium-sized bakery and pastry shops. Materials used 
and minimum maintenance necessary for good results make sheeters a sound and inexpensive 
collaborator.”

“İşlevsellik, dayanıklılık ve kullanım rahatlığı yufka makinelerinin olmazsa olmaz unsurlarıdır; çok 
yönlü olmaları nedeniyle bu makineler küçük ve orta ölçekli fırınlar ve pastaneler için idealdir. Kul-
lanılan malzemeler ve iyi sonuçlar elde etmek için minimum bakım gereksinimi, yufka makinelerinin 
dayanıklı ve ucuz bir iş arkadaşı olmasını sağlıyor.”

Fırıncılık 
teknolojilerinde yenilikler

Innovation 
in bakery technologies

.............................................................
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and 600x1400 featuring cutting unit). The company’s 
latest innovation is the automatic sheeter, available in 
three versions, such as: (650x1400 mm, 650x1600 mm, 
650x2000 mm). This type of machine enables the custo-
mer to select the operation mode (manual, semiautoma-
tic, automatic); it also features some optional elements, 
among which cutting station, curling unit, flour spreader, 
stainless steel 304 versions.

User fluently colour touch screen control panel of 
5.7’’ size enables to select the most suitable processing 
system and store up to 50 recipes.

On the other hand, the curling unit has been designed 
to operate with sheeters, benches and croissant proces-
sing units as to make the curling of empty croissants ea-
sier. That’s a reliable and fast help that replaces manual 
work and it also grants increased capacity per hour. It is 
provided with croissant machines or as stand-alone mac-
hine. The croissant machine unit has been designed to 
get excellent results in croissant production.

The sheet of dough rolled with a rolling pin is laid on 
the feed table. Two side disks trim the dough and the 
waste falls into a special container. The dough is rolled 
by gauging cylinders to assure uniform weight, and the 
dough sheets are joined together to enable continuous 
machining. The triangle-shaped dough is cut in two sta-
ges, separated and conveyed automatically to the curling 
unit that rolls up the product as if it were done by hand.

Working table, built fully in AISI 304, is designed as to 
get the best result in croissant making, as well as any 
other product in puff 
pastry, crust pastry, 
leavened pastry, and 
more. The length of 
the working bench 
varies from 2 met-
res min. to 6 metres 
max, depending on 
requirements. The 
double-seat cutting 
unit prevents the 
dough from sticking 
to the mould.

Upon request, it 
is also possible to 
have some optional 
added, such as flour 
spreader, conveyor 
belt for dough waste 
recovery.

ayrıca 600x1000, 600x1400 ve kesme üniteli 600x1400) 
çeşitli modelleri bulunmaktadır. Şirketin en yeni teknolojisi 
olan otomatik yufka makinesinin ise üç modeli bulunmak-
tadır (650x1400 mm, 650x1600 mm, 650x2000 mm). 
Bu tür bir makine, müşterinin çalıştırma modunu (manü-
el, yarı otomatik, otomatik) seçmesine izin vermektedir; 
ayrıca paslanmaz çelik 304 versiyonu kesme istasyonu, 
kıvırma birimi, un serpici gibi isteğe bağlı parçaları da bu-
lunmaktadır. 

5,7” büyüklüğündeki kullanıcı dostu renkli dokunmatik 
ekranlı panel de, en uygun işleme sistemini seçmeye ve 
50’ye kadar tarifin hafızada depolanmasına olanak sağ-
lıyor.

Öte yandan, yufka makineleri, tezgahlar ve kruvasan iş-
leme birimleri ile birlikte çalışması için tasarlanmış kıvırma 
birimi, boş kruvasanların kıvırmak için kullanılır. Bu birim, 
manüel işin yerini alabilecek güvenilir ve hızlı bir yardım 
ve ayrıca saat başına kapasitenin arttırılmasını sağlar. 
Kruvasan makineleriyle birlikte veya tek başına bir maki-
ne olarak temin edilmektedir. Kruvasan makinesi birimi, 
kruvasan üretiminde mükemmel sonuçlar elde etmek için 
tasarlanmıştır. 

Merdane ile açılan hamur yufkası, besleme tezgahına 
serilir. İki taraflı diskler hamuru keser ve artıklar özel bir 
kabın içine düşer. Tüm hamurların ağırlığının aynı olması 
için hamur, ölçme silindirleriyle açılır ve hamur yufkaları 
birleştirilerek makinenin sürekli çalışması sağlanır. Üçgen 
şekilli yufka iki aşamada kesilir, ayrılır ve otomatik olarak 
kıvırma birimine taşınır; kıvırma biriminde yufka elle yapıl-
mış gibi sarılarak ürün haline getirilir. 

Tamamen AISI 304’ten 
üretilmiş çalışma tezga-
hı, kruvasan yapımında ve 
ayrıca milföy hamuru, tart 
tabanı hamuru, mayalı ha-
mur ve daha fazlasında en 
iyi sonuçları elde etmek 
için tasarlanmıştır. Çalışma 
tezgahının uzunluğu gerek-
sinimlere göre 2 metre ile 
maksimum 6 metre arasında 
değişmektedir. İki yuvalı ha-
mur kesme birimi, hamurun 
kalıba yapışmasını engeller.

Talep üzerine un serpici, 
hamur atığı geri kazanımı 
için taşıma bandı gibi isteğe 
bağlı parçalar da eklemek 
mümkündür. 
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Exporting flour to more than 50 nations with its brand 
“Eriş Un” and being one of the long-established and lea-
der companies in the flour sector of Turkey, Erişler Gıda 
introduced NUDO, the first domestic noodle brand of Tur-
key, to the consumers after almost 3.5 years of R&D stu-
dies. Developed according to the palate of Turkish people 
and having no additives, NUDO, the first domestic noodle 
brand has also “Halal” certificate obtained by GIMDES 
and “V-Lable” by European Vegetarian Union which is the 
only international union in European level. 

Eriş Un markasıyla 50’den fazla ülkeye un ihracatı ya-
pan ve Türkiye’nin un sektöründeki köklü ve lider firma-
lardan biri olan Erişler Gıda, yaklaşık 3,5 yıl süren Ar-Ge 
çalışmalarının ardından Türkiye’nin ilk yerli noodle marka-
sı NUDO’yu tüketiciyle buluşturdu. Türk halkının damak 
tadına uygun şekilde geliştirilen ve hiçbir katkı maddesi 
içermeyen ilk yerli noodle ürünü NUDO aynı zamanda 
GİMDES’den alınan “Helal” sertifikasına ve Avrupa dü-
zeyinde uluslararası tek örgüt olan Avrupa Vejetaryenler 
Birliği’nin “V-Label” sertifikasına da sahip. 

Erişler Gıda Retail Group General Manager, 
Abdullah Eriş: “NUDO has become the first mov-
er brand of Erişler Gıda in the retail industry and 
it proved to be both a healthy and practical food 
alternative by reaching a market share of 25% 
in its first year. I believe that our great success 
lies within the fact that Nudo doesn’t include any 
substance harmful to health along with the facts 
that it is a practical and delicious product.”

Erişler Gıda Perakende Grubu Genel Müdürü Abdullah Eriş: “Nudo, Erişler Gıda’nın perakende 
sektöründeki ilk taşıyıcı markası oldu ve daha ilk yılında yüzde 25 pazar payına ulaşarak hem pratik 
hem de sağlıklı bir yiyecek alternatifi olduğunu kanıtladı. NUDO’nun pratik ve lezzetli bir ürün olma-
sının yanı sıra, sağlığa zararlı herhangi bir madde içermemesinin de bu başarımızda büyük katkısı 
olduğunu düşünüyorum.”

TÜRKİYE’NİN
İLK  YERLİ NOODLE’I 

NUDO

FIRST DOMESTIC NOODLE 

BRAND OF TURKEY
NUDO

........................................................................
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Introducing Eriş Un into the retail industry after NUDO, 
Erişler Un meets the consumers’ various demands with 
its packages with the alternatives of 1 kg, 2kgs, 5kgs and 
10kgs and special-purpose flour types as for baklava and 
pastries. 

Answering our question, Abdullah Eriş, Erişler Gıda Re-
tail Group Manager, stated that one of the biggest flour 
producers in Turkey, they have invested in the noodle 20 
million TL and he adds: “Our primary goal for NUDO is to 
establish a market for noodles in Turkey and to become 
the leader in this category. I can say that we are prog-
ressing as planned. As a vision for NUDO, introducing 
Turkish noodle to the uncharted markets in different co-
untries may be amongst our long term goals as well.

Mr. Abdullah Eriş, everybody knows about your 
company, but let us give a brief reminder. Could you 
please tell about Erişler Gıda first of all? Could you 
share information about the establishment of the com-
pany and its progress period until now?

The foundation of Erişler Gıda has been laid by our gre-
at grandfather Ali Eriş by means of the grain trading in the 
Fatsa district of Ordu in 1920. In 1950s, our grandfather 
Ali Eriş started trading hazelnuts with the experience he 
took on from his dad. My grandfather is one of the first 
hazelnut exporters in Turkey. He showed great success 
at the time and thus the Eriş brand has become a known 
brand abroad.

We entered the flour production industry by making in-
vestments in flourmills for the first time in 1974. Having 
started with a small trading house, our company has now 
become a leading company in the flour sector in Turkey, 
a successful white shoe firm that has taken its place 
amongst the first three companies in flour production. 
Having maintained production without compromising on 
quality and hygiene, Erişler Gıda has presently become 
the first flour exporter company of Turkey. Having expor-
ted 230 tons of flour to more than 50 countries under the 
brand of “Eriş Un” in 2014, Erişler Gıda executes 10% of 
the flour exportation of our country all by itself. Progressi-
vely establishing added value to the economy of our co-
untry every year with the export numbers exceeding 100 
million dollars, our group takes its place in the top 250 
exporting companies in Turkey to higher levels every year. 

2014 has been a breakthrough year in which our com-
pany has passed on its experience in quality production 
to the retail marketing. We created the first “100% do-
mestic” noodle brand “Nudo” by passing on our 41 years 
of experience in the professional market to the retail mar-
ket. Introducing the Nudo brand after 3,5 years of R&D 
studies, it has become the first mover brand of Erişler 

NUDO’dan sonra Eriş Un’u da perakende sektörüyle 
tanıştıran Erişler Un, aynı zamanda 1 kg, 2 kg, 5 kg ve 10 
kg’lık ambalajları ve baklavalık & böreklik un çeşitleriyle 
tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına cevap veriyor. 

Dergimizin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Eriş-
ler Gıda Perakende Grubu Genel Müdürü Abdullah 
Eriş, Türkiye’nin en büyük un üreticilerinden biri olarak 
NUDO’ya 20 milyon TL yatırım yaptıklarını belirtti ve şu 
sözleri ekledi: “NUDO için öncelikli hedefimiz Türkiye’de 
pazarın oluşmasını sağlamak ve bu kategoride lider ol-
mak. Bu konuda hedeflediğimiz şekilde ilerlediğimizi 
söyleyebilirim. Nudo’nun bir vizyonu olarak, Türk usulü 
noodle’ı farklı ülkelerdeki bakir pazarlarla tanıştırmak ise 
uzun vadeli hedefimiz arasında olabilir.”

Erişler Gıda, yeni yatırımı NUDO ve gelecek hedefleri ile 
ilgili ayrıntıları firmanın Perakende Grubu Genel Müdürü 
Abdullah Eriş’ten alıyoruz. 

Sayın Abdullah Eriş, herkes firmanızı zaten tanıyor, 
ancak biz yine de kısa bir hatırlatma yapalım. Öncelikle 
Erişler Gıda’yı biraz anlatır mısınız? Firmanızın kuruluş 
ve bugünlere geliş sürecini bizimle paylaşır mısınız?

Erişler Gıda’nın temelleri, 1920 yılında büyük dedemiz 
Ali Eriş tarafından Ordu’nun Fatsa ilçesinde tahıl ticare-
tiyle atıldı. 1950’li yıllarda dedemiz Ali Eriş, babasından 
edindiği ticaret tecrübesiyle fındık ihracatına başladı. 
Dedem Türkiye’nin ilk fındık ihracatçılarından biridir. O 
dönemde önemli bir başarı göstermiş ve bu sayede Eriş 
markası yurt dışında bilinen bir marka haline gelmiş. 

1974 yılında ise ilk kez un değirmeni yatırımı gerçekleş-
tirerek un imalatı sektörüne girdik. Küçük bir ticarethane-
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Gıda in the retail industry and it proved to be both a he-
althy and practical food alternative by reaching a market 
share of 25% in its first year. We introduced Eriş Un to 
the retail market again in the same year. ERiş Un took its 
place in the market with pink and purple packaging with 
the alternatives of 1 kg, 2kgs, 5kgs and 10kgs.  

We have known Erişler for years for its flour and feed 
production, but you have embarked on various enterp-
rises in the last 2-3 years. First you entered the retail 
market in the flour production and then introduced the 
Nudo brand in Turkey by entering noodle production. 
Could you please tell us about your retail ventures and 
of course the Nudo brand?

2014 has been a year in which we have embarked on 
great enterprises as the exportation leader of Turkey. We 
created the first “100% domestic” noodle brand “Nudo” 
by passing on our 41 years of experience in the profes-
sional market to the retail market. Introducing the Nudo 
brand after 3,5 years of R&D studies, it has become the 
first mover brand of Erişler Gıda in the retail industry. Ha-
ving adopted the indispensable taste of Far East cuisine, 
the noodle to the Turkish palatal delight, our brand pro-
ved to be both a healthy and practical food alternative 
by reaching a market share of 25% in its first year. Offe-
red in table, bag and cup variations, Nudo has reached 
an admiration rate of more than 85% amongst the youth 
in a survey conducted with more than 7 thousand parti-
cipants. None of our products include MSG, additives, 
coloring agents, preservatives, sweeteners or artificial 
aromas. I believe that our great success lies within the 
fact that Nudo doesn’t include any substance harmful to 
health along with the facts that it is a practical and deli-
cious product.

den yola çıkan firmamız, bugün un sektöründe Türkiye’ye 
liderlik eden, un üretiminde ilk üç firma arasında yer alan 
köklü ve başarılı bir firma haline geldi. Yıllar boyu kali-
teden ve sağlıktan ödün vermeden üretim yapan Erişler 
Gıda, bugün Türkiye’nin birinci un ihracatçısı konumuna 
ulaştı. 2014 yılında “Eriş Un” markasıyla yaklaşık 50’den 
fazla ülkeye 230 bin ton un ihracatı yapan Erişler Gıda, 
ülkemizin un ihracatının yüzde 10‘unu tek başına gerçek-
leştiriyor. 100 milyon doları aşan ihracat rakamıyla ülke 
ekonomisi için her yıl artan oranda katma değer oluşturan 
grubumuz, Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 250 firma-
sı arasındaki yerini her yıl daha üst basamaklara taşıyor.

2014 yılı ise ihracat devi firmamızın, kaliteli üretim tec-
rübesini perakende pazarına taşıdığı bir atılım yılı oldu. 
Profesyonel pazardaki 41 yıllık deneyimimizi perakende 
alanına taşıyarak “yüzde 100 yerli” ilk noodle markası 
Nudo’yu tüketiciyle buluşturduk. 3,5 yıllık Ar-Ge çalış-
maları sonucunda piyasaya sunduğumuz Nudo, Erişler 
Gıda’nın perakende sektöründeki ilk taşıyıcı markası oldu 
ve daha ilk yılında yüzde 25 pazar payına ulaşarak hem 
pratik hem de sağlıklı bir yiyecek alternatifi olduğunu ka-
nıtladı. Yine aynı yıl Eriş Un’u da perakende sektörüyle 
tanıştırdık. Eriş Un, pembe ve mor renkli ambalajları ve 1 
kg, 2 kg, 5 kg ve 10 kg’lık farklı alternatifleriyle pazardaki 
yerini aldı.

Erişleri yıllarca un ve yem üretimiyle tanıdık. Ancak 
son 2-3 yıldır çok farklı ataklar gerçekleştirdiniz. Önce 
un üretiminde perakende sektörüne girdiniz, ardından 
da erişte üretimine adım atarak Türkiye’yi Nudo mar-
kasıyla tanıştırdınız. Bize perakende çalışmalarınızı ve 
tabii ki Nudo markasını anlatır mısınız?

2014 yılı, Türkiye’nin ihracat devi olarak büyük atılım-
lar gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. Geçtiğimiz yıl profes-
yonel pazardaki 41 yıllık deneyimimizi perakende alanına 
taşıyarak “yüzde 100 yerli” ilk noodle markası Nudo’yu 
tüketiciyle buluşturduk. 3.5 yıl süren Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda piyasaya sunulan Nudo, grubumuzun pera-
kende sektöründeki ilk taşıyıcı markası oldu. Uzak Doğu 
mutfağının vazgeçilmez tadı noodle’ı Türk damak zevkine 
uygun hale getiren markamız, ilk yılında yüzde 25 pazar 
payına ulaşarak hem pratik hem de sağlıklı bir yiyecek 
alternatifi olduğunu kanıtladı. Sofra, poşet ve bardak çe-
şitleriyle sunulan Nudo, 7 binden fazla kişinin katıldığı bir 
tat araştırmasında gençler arasında yüzde 85’in üzerinde 
beğeni oranına ulaştı. Ürünlerimizin hiçbirinde MSG, kat-
kı maddesi, renklendirici, koruyucu, tatlandırıcı ve yapay 
aroma yer almıyor. NUDO’nun pratik ve lezzetli bir ürün 
olmasının yanı sıra, sağlığa zararlı herhangi bir madde 
içermemesinin de bu başarımızda büyük katkısı olduğunu 
düşünüyorum. Nudo’nun piyasaya sürdüğü tüm ürünler-
de GİMDES’ten alınan Helal Sertifikası bulunuyor. Ürün-
ler, soslarından paketlemesine kadar GİMDES’in ciddi 
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All Nudo products in the market bear the Halal Cer-
tificate obtained from GİMDES. All products reach the 
consumers under healthy and hygienic conditions after 
the passing strict controls from their sauces to their pac-
kaging. Producing the world’s first and only noodle wit-
hout additives, our company is proud to offer Nudo to the 
Turkish public which can be safely consumed by families, 
youngsters, elders, briefly the young and old alike. 

Nudo also has content which enables it to be safely 
consumed by vegetarians. All of the Nudo products of-
fered in cup, bag and table varieties, carry the “V-Label” 
certificate of the European Vegetarian Union which is the 
only institution across Europe. The V-Label certificate 
is only granted to those companies which accept two 
unannounced auditions and product analyses a year car-
ried out by internationally accredited local food control 
laboratories. Nudo accepts these audits and crowns its 
meticulousness it shows for the contents of the products 
with an international food certificate. 

Nuro satisfies all needs with table, bag and cup alter-
natives. Nudo appeals to those who can’t find the time 
to go out to lunch at the office, students who get hungry 
in between the lessons, young couples who arrive home 
late and exhausted due to the traffic, namely to those 
who seek for a quick, practical, healthy and delicious so-
lutions at any time of the day. The cup and bag form of 
Nudo provides a 3 minutes quick solution with its practi-
cal preparation for those who are short of time. Table pro-
ducts targets the nutrition of bigger families. It provides 
endless of choices with all kinds of seasonings, sauces 
and materials. 

We have introduced Eriş Un into the retail industry after 
NUDO. Thus we have offered the high quality flours we 
exported to more than 50 countries to the Turkish con-
sumer. We are planning of becoming one of the biggest 
brands in the retail flour market. Eriş Un has taken its 
place in the market with the alternatives of 1 kg, 2kgs, 
5kgs and 10kgs packages that can satisfy all kinds of 
needs. Our Eriş Un brand with the richest grain blend in 
Turkey, aims to become the biggest helper of ladies in the 
kitchen with its multi-purpose flours and flours for baklava 
and pastries introduce to the market last year. Posses-
sing four manufacturing facilities across Turkey, Eriş Un 
is making mid-terms plans of taking its place in the first 
three brands that make distributions nationwide. Eriş Un 
has also made the difference in the market with the pink 
and purple packaging rather than the conventional white. 
Our brand is planning to introduce more flour types into 
the market such as whole wheat flour. Erişler Gıda is also 
taking steps to offer special and delicious alternatives to 
the consumers with Miluni in the Premium flour category 

kontrollerinden geçerek tüketiciyle sağlıklı ve hijyenik bir 
şekilde buluşuyor. Dünyanın ilk ve tek katkısız noodle’ı-
nı üreten firmamız, ailelerin, gençlerin, yaşlıların, kısaca 
7’den 70’e herkesin güvenle tüketebileceği Nudo’yu Türk 
halkıyla buluşturmanın gururunu yaşıyor.

Nudo, aynı zamanda vejetaryenlerin da güvenle tüke-
tebileceği bir içeriğe sahip. Bardak, poşet ve sofra çe-
şitleriyle sunulan Nudo ürünlerinin tamamında Avrupa 
düzeyinde uluslararası tek örgüt olan Avrupa Vejetaryen-
ler Birliği’nin (European Vegetarian Union) “V-Label” ser-
tifikası bulunuyor. V-Label sertifikası, sadece uluslararası 
akreditasyonu olan, yerel gıda kontrol laboratuvarlarının 
yılda iki kez habersiz denetimi ve ürün analizini kabul 
eden firmalara veriliyor. Nudo, bu denetimleri kabul ede-
rek ürünlerinin içeriğine gösterdiği titizliği uluslararası bir 
gıda sertifikasıyla taçlandırmış oluyor.

Nudo bardak, sofra ve poşet çeşitleriyle farklı ihtiyaç-
lara cevap veriyor. Nudo, ofiste yemeğe çıkacak vakti ol-
mayanlara, ders arasında karnı acıkan öğrencilere, trafik 
çilesi yüzünden eve yorgun gelen genç çiftlere, özetle 
günün her saatinde hızlı, pratik ama sağlıklı bir lezzet ara-
yanlara hitap ediyor. Nudo’nun bardak ve poşet formu 
pratik hazırlanışıyla zamanı olmayanlar için 3 dakikada 
hızlı bir çözüm getiriyor. Sofra ürünü ise daha geniş aile-
lerin beslenme ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. İstediğiniz 
her çeşit çeşni, sos ve malzeme ile sınırsız farklılıkta lez-
zetlere imkan sağlıyor.  

2014 yılında NUDO’dan sonra Eriş Un’u da peraken-
de sektörüyle tanıştırdık. Böylece 50’den fazla ülkeye 
ihraç ettiğimiz yüksek kalite unları Türk tüketicisinin de 
beğenisine sunmuş olduk. Perakende un pazarında da 
en büyük markalardan biri olmayı hedefliyoruz. Eriş Un, 
1 kg, 2 kg, 5 kg ve 10 kg’lık ambalajlarıyla tüketici-
lerin her ihtiyacına uygun ürün alternatifleriyle pazar-
daki yerini aldı. Türkiye’nin en zengin buğday karışı-
mına sahip olan Eriş Un markamız, geçen yıl piyasaya 
sunduğu baklavalık & böreklik ve çok amaçlı unlarıyla 
kadınların mutfakta en büyük yardımcısı olmayı hedef-
liyor. Ülke genelinde dört üretim tesisi bulunan Eriş Un, 
orta vadeli planlarında ulusal ölçekte dağıtım yapan ilk 
üç marka içinde olmayı amaçlıyor. Eriş Un’la gelenek-
sel beyaz ambalajlar yerine mor ve pembe ambalajlarla 
un pazarında da fark yarattık.  Markamız çok yakında 
tam buğday unu başta olmak üzere farklı un çeşitle-
rini de piyasaya sunmayı planlıyor. Erişler Gıda ayrıca 
önümüzdeki günlerde de Premium un kategorisindeki 
Miluni ve soğuk sıkım yağ alanındaki ViaDoa markala-
rıyla da tüketicilere özel ve lezzetli alternatifler sunma-
ya hazırlanıyor. 

Türkiye, standart kuru makarna tüketiminde dahi 
beklenen seviyeye ulaşamamışken, siz henüz çok yeni 
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and ViaDoa brand in the cold press oil class. 

You have made investments in a new field, the ready 
pasta-noodle sector whereas Turkey have not yet re-
ached the expected levels of consumption in the stan-
dard dry pasta. Can you say that it is a courageous 
movement to be taken in Turkey? How did you make 
the decision to make such an investment?

First, I have to mention that pasta and noodle are dif-
ferent products. Although both show resemblances in 
terms of their practical preparations, they exert significant 
differences in taste. Therefore I think that they have their 
own sections. The most significant property of the noodle 
is that it can be prepared in such a short time as 3 minu-
tes, it doesn’t contain any additives, it is natural, healthy, 
cheap, nourishing and of course delicious Except for the 
plain noodle, I believe that the other variations will fit well 
into the Turkish cuisine. 

When we look at it as “noodle” it sounds like something 
far from the Turkish palatal delight, but Nudo is curly ver-
micelli. And the vermicelli culture in Turkey dates back to 
old times. There are still some people who produce and 
consume their own vermicelli. I can say that we have bro-
ught about a fresh approach to vermicelli. And we also 
wanted to be the pioneer in a new sector. In this regard, 
we believe that noodle is the right investment. And it also 
bears importance that it is directly related with the flour 
production that we are particularly our field of expertise. 

Can you inform us about the extent and content of 
the investment you have made in noodle? We know 
that you have carried out some significant R&D rese-
arches. Could you tell us all about it?

The first investment amount we have made in the no-
odle was 20 million TL. Production, marketing, distribu-
tion expenses are all included. And obviously the promi-
nence of Erişler Gıda played an important role in this. We 
have succeeded in keeping the expenses at the lowest 
possible levels and made the most effective investment 
thanks to our past experiences. 

Our R&D department executed long and comprehensi-
ve studies to get the closest taste to the vermicelli which 
is loved by our people and not to deviate from the taste 
of the noodle too much. Our expert team of food engine-
ers and chemistry engineers within our R&D department 
have visited the prominent noodle manufacturing facilities 
around the world and analyzed the noodles in the market 
before introducing Nudo to the public. They carried their 
researches to find the noodle with the taste closest to 
the Turkish palate. As a result of these studies, Nudo has 
been produced in the most natural way. There are no ad-
ditives, MSG, coloring agents, preservatives, sweeteners 

bir alan, hazır makarna-erişte alanına yatırım yaptınız. 
Böyle bir yatırımın şu an için Türkiye’de cesaret gerek-
tirdiğini söyleyebilir miyiz? Böyle bir yatırım yapmaya 
nasıl karar verdiniz?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, makarna ve noodle bir-
birinden farklı ürünler. Her iki ürün hazırlanışlarının pratik 
olması açısından benzerlikler gösterse de lezzet açısın-
dan büyük farklılık gösteriyor. Bu nedenle farklı alanlarda 
yer aldığını düşünüyorum. Nudo’nun en önemli özelliği; 3 
dakika gibi çok kısa bir sürede hazırlanması, herhangi bir 
katkı maddesi olmaması, doğal, sağlıklı, ucuz, doyuru-
cu ve tabi ki lezzetli olması. Nudo’nun sade hali dışında, 
farklı tarifleri ile de geleneksel Türk mutfağında kendine 
yer bulacağını düşünüyorum. 

Ürüne ‘noodle’ diye baktığımızda Türk damak zevkin-
den uzak gibi geliyor; oysaki Nudo özü itibarıyla bir kıvır-
cık erişte. Ülkemizde de erişte kültürü çok eskilere da-
yanıyor. Hâlâ kendi eriştelerini yapıp tüketen insanlarımız 
var. Bu noktada aslında erişteye yeni bir yorum getirdiği-
mizi söyleyebiliriz. Bununla birlikte Türkiye’de yeni bir ala-
nın öncüsü de olmak istedik. Bu açıdan da noodle’ın çok 
doğru bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Özellikle kendi 
öncelikli üretim alanımız olan un sektörüyle de direkt iliş-
kisi olması da bizim açımızdan önem taşıyor.

Nudo için yaptığınız yatırımın kapasitesi ve içeriği 
hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bu yatırım için, 
özellikle de ürün geliştirmek için çok ciddi bir ar-ge 
çalışması yaptığınızı biliyoruz. Bize tüm bunları anlatır 
mısınız?

Nudo için ilk yıl yatırım tutarımız yaklaşık 20 milyon TL 
oldu. Buna üretim, pazarlama, dağıtımla ilgili giderler da-
hil. Tabii ki bu noktada Erişler Gıda’nın gücü son derece 
önemliydi. Geçmiş tecrübemiz sayesinde maliyetlerimizi 
minimumda tutarak en doğru ve en etkili yatırımı yapmayı 
başardık.

Halkımızın alışık olduğu erişte lezzetine en yakın tadı 
yakalayabilmek ama diğer taraftan da noodle tadından da 
uzaklaşmamak adına Ar-Ge bölümümüz uzun ve detaylı 
bir çalışma yaptı. Ar-Ge bölümümüzde yer alan alanın-
da uzman gıda mühendisleri ve kimya mühendislerimiz, 
Nudo’yu piyasaya sunmadan önce tüm dünyadaki önem-
li noodle üreticilerinin tesislerini gezdi ve piyasadaki no-
odle’ları inceledi. Türk damak zevkine en uygun noodle’u 
bulmak için çalışmalarını yürüttü. Bu çalışmalar sonucun-
da Nudo tamamen doğal bir içerikle üretildi. İçerisinde 
herhangi bir katkı maddesi, MSG, renklendirici, koruyucu, 
tatlandırıcı ve yapay aroma kesinlikle bulunmuyor. Bu açı-
dan herkesin güvenle tüketebileceği bir ürün ürettiğimiz 
için çok mutlu ve gururluyuz. Ayrıca GİMDES’ten ürünle-
rimiz için Helal Sertifikası aldık. GİMDES, NUDO marka-
lı ürünlerimizi sosundan paketlemesine kadar tamamen 
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or artificial aromas in it. We are happy and proud to have 
produced such a product which can be safely consumed 
by all. We have also obtained Halal Certificate from GİM-
DES. We offer our Nudo brand products to the consumer 
after the thorough controls of our products from their sa-
uces to their packaging. Apart from this, Nudo also has 
content which enables it to be safely consumed by vege-
tarians. All of the Nudo products offered in cup, bag and 
table varieties carry the “V-Label” certificate of the Euro-
pean Vegetarian Union which is the only institution across 
Europe. The V-Label certificate is only granted to those 
companies which accept two unannounced auditions 
and product analyses a year carried out by internationally 
accredited local food control laboratories. Nudo accepts 
these audits and crowns its meticulousness it shows for 
the contents of the products with an international food 
certificate.

What is the product range of the Nudo brand pro-
ducts which you introduced to the market? Since you 
have introduced the brand Nudo, how much progress 
have you achieved in sales and reputation? What can 
you say about the consumer interest shown in Nudo?

Nudo has entered the market in 2014 with three different 
types, table, cup and bag that meet different kinds of needs. 
We have addressed the university students and young pro-
fessionals with the cup and bag products besides addressing 
everyone who wish to quench their hunger under unfavorable 
conditions. We have curry, tomato, onion and vegetable curly 
vermicelli types in cup and bag. Nudo Cup is ready to be 
consumed after adding hot water to the cup and waiting for 
3 minutes. Tasty and square, Nudo Cup ends the nuisance 
of washing the dishes. It is possible to consume Nudo at any 
place with the fork found in the cup. The bag version provides 
a cheaper access to the curry, tomato, onion and vegetab-
le flavors. Nudo’s table product is satisfying the nourishment 
needs of crowded families. Nudo is a healthy vermicelli con-
sisting of just water, flour and salt. It provides endless number 
of tasting variations with all kinds of seasonings, sauces and 
materials. Cooked in the pot for 3 minutes after adding hot 
water, Nudo Table provides quick, practical and nourishing 
taste alternative. It is up to you to make something new of 
the Nudo Table with different materials every day. Vegetables, 
chicken, meat or sea food can be blended with Nudo Table 
or add any seasoning into it. The table packaging comes in 
200gr size at the moment. We will soon introduce bigger size 
packaging into the market. 

We made extensive researches with regard to the in-
terest of the consumer in the noodle before entering the 
market. And even one year after entering the market, 
we conducted taste – panel surveys with more than 7 
thousand participants in 6 cities. Varying on the different 
flavors, the admiration rates for our products in these re-

GİMDES’in ciddi kontrollerinden geçirerek tüketicilerle 
buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra Nudo, vejetaryenlerin da 
güvenle tüketebileceği bir içeriğe sahip. Bardak, poşet 
ve sofra çeşitleriyle sunulan Nudo ürünlerinin tamamın-
da Avrupa düzeyinde uluslararası tek örgüt olan Avrupa 
Vejetaryenler Birliği’nin “V-Label” sertifikası bulunuyor. 
V-Label sertifikası, sadece uluslararası akreditasyonu 
olan, yerel gıda kontrol laboratuvarlarının yılda iki kez 
habersiz denetimi ve ürün analizini kabul eden firmalara 
veriliyor. Nudo, bu denetimleri kabul ederek ürünlerinin 
içeriğine gösterdiği titizliği uluslararası bir gıda sertifika-
sıyla taçlandırmış oluyor. 

Nudo markası altında piyasaya sunduğunuz ürünler-
çeşitler nelerden oluşuyor? Nudo markasını piyasaya 
tanıttığınızdan bu yana, satış ve bilinirlilik anlamında 
ne kadar mesafe kaydettiniz? Tüketicilerin Nudo ürün-
lerine olan ilgisi nasıl?

Nudo, 2014 yılında bardak, sofra ve poşet olmak üze-
re, farklı ihtiyaçlara cevap veren üç çeşitle pazara girdi. 
Bardak ve poşet ürünleriyle öncelikle üniversite öğrenci-
leri ve genç profesyonelleri hedeflerken, aynı zamanda el-
verişsiz koşullarda açlık hissini gidermek isteyen herkese 
hitap ediyoruz. Nudo bardak ve poşette körili, domatesli, 
soğanlı ve sebzeli kıvırcık erişte çeşitleri bulunuyor. Nudo 
Bardak, içine sıcak su eklenip 3 dakika beklendikten son-
ra yemek için hazır hale geliyor. Doyurucu ve lezzetli Nudo 
Bardak, bulaşık derdine de son veriyor. Bardağın içinden 
çıkan kendi çatalıyla Nudo’yu bulunduğunuz her ortamda 
yemeniz mümkün. Nudo’nun poşet formu, tüketicinin do-
matesli, soğanlı, körili ve sebzeli çeşitleriyle aynı lezzete 
daha ekonomik bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Nudo’nun 
sofra ürünü ise geniş ailelerin besin ihtiyacını karşılıyor. 
Nudo Sofra sadece un, su ve tuzdan oluşan sağlıklı bir 
eriştedir. İstediğiniz her çeşit çeşni, sos ve malzemeyle 
sınırsız farklılıkta lezzetlere imkan sağlıyor.  Kaynar su 
konulmuş tencerede 3 dakikada pişen Nudo Sofra, hız-
lı,  pratik ve doyurucu bir lezzet alternatifi sunuyor. Nudo 
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searches increased over 85%. Those who said they wo-
uld consume 4 and more times a month were more than 
60%. Therefore we have full faith in our product. NUDO 
has gained the admiration of women with the table range 
product and the student and working people with the bag 
and cup products in Turkey. 

Do you have any works concerning the abroad mar-
keting of Nudo? Or are you going to have this range of 
products only in Turkey, what are your objectives?

As Erişler Gıda, one of the biggest flour manufacturers 
in Turkey and a company amongst the top 250 expor-
ter companies, we have made a significant investment in 
Nudo.  Our primary goal for NUDO is to establish a mar-
ket for noodles in Turkey and to become the leader in this 
category. I can say that we are progressing as planned. 
After reaching the level we have projected with regard to 
the market of noodle known as the curly vermicelli, we may 
have introducing Turkish noodle to the uncharted markets 
in different countries amongst our long term goals. But for 
the time being, we are focusing on the Turkish market. 

Will your investments in pasta continue, having star-
ted with noodle? Could we expect new and surprising 
moves from Erişler in the near future?

As I have mentioned noodle and pasta are two different 
products. Although both show resemblances in terms 
of their practical preparations, they exert significant dif-
ferences in taste. Therefore I think that they have their 
own sections. We have entered the market with various 
product types. Besides all these products of ours, we will 
be offering a new size packaging for our table product 
due to the increasing demands for the 200 gr packaging. 

Erişler Gıda is also taking steps to offer special and 
delicious alternatives to the consumers with Miluni in the 
Premium flour category and ViaDoa brand in the cold 
press oil class. 

Sofra’yı her gün farklı bir ek malzemeyle yepyeni bir lez-
zete dönüştürmek elinizde... Sebze, tavuk, et ya da deniz 
ürünleriyle Nudo Sofra’yı harmanlayabilir, içine istediğiniz 
sosu katabilirsiniz. Sofra ürünümüz şu anda 200 gram-
lık paketleriyle piyasada yer alıyor. Çok yakında gramajı 
daha fazla olan ambalajlarımızla da piyasada olacağız.

Tüketicilerin noodle’a ilgisi konusunda pazara girmeden 
önce birçok araştırma yaptırdık. Ayrıca pazara girdikten 1 
yıl sonra da,  6 şehirde 7 binden fazla kişiyle tat – panel 
araştırma çalışmaları yaptık. Bu araştırmalarda ürünleri-
mizin çeşitlerine göre farklılık göstermekle birlikte beğeni 
oranı yüzde 85’in üzerinde çıktı. Nudo’yu ayda dört ve 
üzeri adette tüketirim diyen kişi sayısı ise yüzde 60 oldu. 
Bu yüzden ürünümüze güvenimiz tam. NUDO, sofra ürün 
grubuyla ev hanımlarının, poşet ve bardak ürünleriyle de 
öğrenciler ve çalışanlar başta olmak üzere tüm Türk halkı-
nın beğenisini kazandı.

Nudo’nun yurtdışı pazarlamasıyla ilgili bir çalışmanız 
var mı? Yoksa bu ürün grubu sadece Türkiye pazarında 
mı yer alacak, bu konudaki hedefleriniz neler?

Türkiye’nin en büyük un üreticilerinden ve ilk 250 ih-
racatçı firması arasında yer alan Erişler Gıda olarak, 
Nudo’ya önemli bir yatırım yaptık. NUDO için öncelikli 
hedefimiz Türkiye’de pazarın oluşmasını sağlamak ve bu 
kategoride lider olmak. Bu konuda hedeflediğimiz şekilde 
ilerlediğimizi söyleyebilirim. 

Türkiye’de kıvırcık erişte olarak tabir edilen Noodle pa-
zarının istediğimiz noktaya gelmesinden sonra, Nudo’nun 
bir vizyonu olarak Türk usulü Noodle’ı farklı ülkelerdeki 
bakir pazarlarla tanıştırmak uzun vadeli hedefimiz arasın-
da olabilir. Fakat şu an tüm dikkatimizi Türkiye pazarına 
verdiğimizi söyleyebilirim. 

Noodle ile başlayan makarnaya yönelik yatırımlarınız 
devam edecek mi? Yakın zamanda Erişler’den yeni, 
sürpriz ataklar bekleyebilir miyiz?

Yukarıda da belirttiğim gibi makarna ve Noodle birbi-
rinden farklı ürünler. Her iki ürün hazırlanışlarının pratik ol-
ması açısından benzerlikler gösterse de lezzet açısından 
büyük farklılık gösteriyor. Bu nedenle farklı alanlarda yer 
aldığını düşünüyorum. Noodle ile ilgili birçok farklı ürün 
çeşidi ile pazara girdik. Tüm bu ürünlerimizin yanı sıra, 
gelen yoğun talepler üzerine Sofra ürünümüzün 200 olan 
gramajını daha artırarak çok yakında yeni bir Sofra ürünü 
ile tüketicilerimizin karşısında olacağız.

Erişler Gıda ayrıca, önümüzdeki dönemde de Premi-
um un kategorisindeki Miluni ve yeni piyasaya çıkacak 
olan soğuk sıkım yağ alanındaki ViaDoa markalarıyla da 
tüketicilere özel ve lezzetli alternatifler sunmaya hazır-
lanıyor. 



48 January-March • Ocak-Mart 2015 BBM MAGAZINE

ıntervıew • röportaj

Lastly, can we learn about the future objectives of 
Erişler Gıda? 

The flour industry directly affects the farmers, bakers 
and millions of people and consumers together with 
the employment it provides. Our country is an impor-
tant country in the grain production; one significant is-
sue is to make the necessary investments to process 
the grain… There are about 700 active flour factories 
in Turkey. The effective production of these factories 
is about 12 million tons. However there is much was-
te capacity in our industry. Whereas the capacity use 
rate in the world is about 65%, this rate is about 45% 
in Turkey. We primarily need to find a solution to the 
waste capacity in order not to waste the sources of our 
country. Staying consolidated in this regard and imp-
roving the capacity use rate bears great significance 
concerning our sector. 

Things are going well exportation-wise. We believe that 
we can simultaneously increase our capacity in exporta-
tion with the increase our production capacity. Another 
point to consider is to increase the quality and product 
range along with the increase in production. Thus, it will 
be possible to enable the production of healthy products 
with high added value and taking the unit price and ex-
portation prices to higher levels. As Erişler Gıda, one of 
the biggest flour producers in Turkey, we have passed on 
our 41 years of experience in the professional market to 
the retail market. In this regard, we have introduced Eriş 
Un branded multi-purpose flours and flours for baklava 
and pastries into the retail market. 

Eriş Un has also made the difference in the market with 
the pink and purple packaging rather than the conventional 
white. We are aiming to take our place amongst the top 3 
brands with nationwide distribution capacities in 2015. We 
will primarily take our place in the retail market with the flo-
urs for baklava and pastry and the multi-purpose flour. We 
are also planning to introduce whole wheat flour and other 
product ranges very recently.

 We are manufacturing the NUDO brand with which we 
have entered the retail market. We are making the pro-
duction in Indonesia at the moment; but I can say that we 
are only utilizing the machines of the producer company. 
Our own R&D specialists are at the helm. NUDO is be-
ing produced with our own formula and with Eriş Flour. 
The producer company doesn’t even know the formula. 
We will move the production to Turkey when we identify 
the right conditions and time. We have completed the 
preliminary works for this. We are at a point to move the 
production to Turkey in one year.  

Son olarak Erişler Gıda’nın gelecek hedeflerini öğ-
renebilir miyiz? 

Un sektörü, çiftçisiyle, fırıncısıyla, yarattığı istihdamı ve 
tüketicisiyle birlikte milyonlarca kişinin hayatını doğrudan 
etkilemektedir. Ülkemiz buğday üretiminde önemli bir 
ülke, önemli noktalardan biri buğdayı işlemek için gerekli 
yatırımları yapmak… Şu anda Türkiye’de yaklaşık 700 un 
fabrikası aktif olarak çalışıyor. Bu fabrikaların fiili üretimi 
yaklaşık 12 milyon ton. Ancak sektörümüzde çok fazla 
atıl kapasite var.  Dünyada kapasite kullanım oranı yüzde 
65’lerdeyken Türkiye’de bu oran yüzde 45’lerde... 

Bu açıdan öncelikle ülke kaynaklarını heba etmemek 
adına atıl kapasiteye çözüm bulmak gerekiyor. Bu nokta-
da konsolide olup kapasite kullanım oranını artırmak sek-
törümüz açısından son derece önemli. Şu anda ihracatta 
işler son derece yolunda gidiyor. Kapasitemizi artırırsak 
eş zamanlı ihracatımızı da daha üst sıralara taşıyacağı-
mızı düşünüyoruz. Tabii ki burada önemli olan bir diğer 
nokta ise miktarla birlikte ürün kalitesini ve çeşitliliğini de 
artırmak. Böylece birim satış ve ihracat fiyatını daha üst 
noktalara taşımak ve sağlıklı aynı zamanda katma değe-
ri yüksek ürünlerin üretimini mümkün kılmak söz konusu 
olabilecektir.

Türkiye’nin en büyük un üreticilerinden Erişler Gıda ola-
rak, un alanında profesyonel pazardaki 41 yıllık tecrübe-
mizi perakendeye taşıdık. Bu kapsamda, Eriş Un markalı 
çok amaçlı buğday unu ve baklavalık - böreklik buğday 
ununu perakende pazarına sunduk.

Eriş Un için geleneksel beyaz renkli ambalajlar yerine 
mor ve pembe renkli ambalajlar tercih ettik. Renkli am-
balajlarımız un pazarında fark oluşturduk. Un sektöründe 
2015 yılında  ulusal ölçekte dağıtım yapan ilk 3 marka 
içinde olmayı hedefliyoruz.  İlk olarak çok amaçlı buğday 
unu ve baklavalık - böreklik buğday un ile perakende 
alanında olacağız. Çok yakında tam buğday unu başta 
olmak üzere farklı un çeşitlerimizi de piyasaya sunmayı 
planlıyoruz.

Perakende sektörüne yeni giriş yaptığımız NUDO 
markasını yurt dışında üretiyoruz. Üretimimiz şu anda 
Endonezya’da; ancak buradaki üretici firmanın sadece 
makinelerini kullandığımızı söyleyebiliriz. Kendi Ar-Ge 
mühendislerimiz işin başında. Kendi formülümüzle Eriş 
Un kullanılarak NUDO üretiliyor. Üretici firma bile şu anda 
formülü bilmiyor. Uygun koşulları ve zamanı tespit ettiği-
mizde üretimimizi Türkiye’ye taşıyacağız. Bunun için ge-
rekli ön çalışmaları tamamladık. Bir yıl içinde üretimimizi 
Türkiye’ye taşıyabilecek noktadayız. 
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Doygun, the first producer of packaged whole-wheat 
bread in Turkey, increased its market share in Istanbul to 
22.4 percent. Offering various preferences to consumers 
with total 174 products, 30 in retail sector and 144 for 
industrial kitchens, Doygun gives services more than 3 
thousand customers in more than 2 thousand sales po-
ints in Istanbul. 

Answering our questions, Manager of Commerce and 

Ambalajlı ve katkısız tam buğday ekmeğinin Türkiye’de-
ki ilk üreticisi olan Doygun, 2014 yılı itibariyle İstanbul’da-
ki endüstriyel ekmek pazarındaki payını yüzde 22,4’e çı-
kardı. bugün perakendede 30, endüstriyel mutfaklar için 
ise 144 olmak üzere toplam 174 çeşit ürünle tüketicilere 
farklı seçenekler sunan Doygun, İstanbul’da 2 bini aşkın 
satış noktasında 3 binin üzerinde müşterisine hizmet ve-
riyor. 

Commerce and Marketing Manager of Doygun, 
Murat Sertan Sağmanlı: “We are planning to put 
into use two more lines in 2015. We intend to en-
hance the daily capacity by 75% to 70 tonnes. 
Our objective is to raise our market share all 
around Turkey without sacrificing any achieve-
ment or quality, and to have a say in global mar-
ket especially through products under Doygun 
Professional brand.”

Doygun Ticaret ve Pazarlama Müdürü Murat Sertan Sağmanlı: “2015 yılı içinde iki hat daha devreye 
almayı ve bu hatlarla günlük kapasitemizi yüzde 75 artırarak 70 tona çıkarmayı planlıyoruz. Hede-
fimiz, başarı ve kalitemizden ödün vermeden pazar payımızı artırarak Türkiye geneline yayılmak 
ve özellikle de Doygun Profesyonel markalı endüstriyel ürün gruplarımız ile zaman içinde dünya 
pazarlarında söz sahibi olmak.”

DOYGUN 2015 YILINDA DA 
YATIRIMLA BÜYÜMEYE 

DEVAM EDECEK

DOYGUN WILL CONTINUE 

TO GROW WITH 

INVESTMENTS IN 2015
........................................................................
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Marketing, Doygun, Murat Sertan Sağmanlı states that 
their plant of 18,500 m² in Kıraç, Esenyurt, is one of 
the most modern bread and bakery production faciliti-
es in Turkey and adds: “The production and products by 
Doygun are under supervision of ISS, Nanolab, Turkish 
Standards Institute (TSE) and Ministry of Agriculture; our 
plant has a production capacity of 40 tonnes per day and 
14,600 tonnes per year on average. Within 2015, we plan 
to put into use two more lines, which will enhance our 
daily capacity by 75% to 70 tonnes.”

We are discussing the details about the place of Doy-
gun in industrial bakery sector, its product range and fu-
ture targets with the Commerce and Marketing Manager 
of Doygun, Murat Sertan Sağmanlı…  

Mr. SAĞMANLI, would you tell us the foundation 
process of your company, as well as its progress to 
present day?

The objective was to produce healthy bread; the initial 
idea on the project came back in 1997, and Doygun was 
established in 1999. Our brand is known as the first pro-
ducer of packaged bread in Turkey; besides, we are also 
famous for being the first company to call it “additive-free 
whole-wheat bread.” The brand Doygun (literally, “satu-
rated or gratified”) was born due to filling and long-lasting 
satiety created by whole-wheat flour. 

As for our foundation story, back in 1997, the term 
“whole-wheat” was still unheard in Turkey. Connoisseur 
Selçuk Berksan, who has his name written in gold letters 
in Turkish bakery sector as a pioneer, believed in impor-
tance of healthy bread for higher life quality and for pre-
vention of chronic diseases.

In collaboration with Dr. Haluk Dayıoğlu, Selçuk Berk-
san initiated researches about healthy nutrition; conse-
quently, he concluded the bread, made of whole-wheat, 
is rich in vitamin, mineral, fibre and other nutritional ele-
ments; its high fibre content provides long-lasting energy 
generation in human body, stops fluctuations in blood 
sugar, and helps in preventing disorders such as consti-
pation, bad cholesterol and weight problems.

Outcomes of the study were critical in terms of health 
and Selçuk Berksan decided to produce whole-wheat bre-
ad. Countless tests were conducted without any additives 
and using different wheat types. Later on, Selçuk Berksan 
started bread tests for about a year, under consultancy 
of Prof. Dr. Ayşe Baysal, one of the founders of Depart-
ment of Nutrition and Dietetics at Hacettepe University. As 
a result, Berksan developed the recipe of traditional village 
bread of sourdough, and produced additive-free, soft bre-
ad at stone oven, which scored with the testers.

Dergimizin sorularını yanıtlayan Doygun Ticaret ve Pa-
zarlama Müdürü Murat Sertan Sağmanlı, Esenyurt, Kı-
raç’taki 18 bin 500 metrekarelik tesislerinin Türkiye’nin en 
modern ekmek ve unlu mamul tesislerinden biri olduğunu 
belirtiyor ve ekliyor: “Doygun’un üretim ve ürünleri ISS, 
Nanolab, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Tarım Ba-
kanlığı tarafından denetleniyor. Tesisimiz günlük 40 ton, 
yıllık ortalama 14 bin 600 tonluk üretim kapasitesine sa-
hip. Bu yıl içinde iki hat daha devreye almayı planlıyor 
ve bu hatlarla günlük kapasitemizi yüzde 75 artırarak 70 
tona çıkarmayı hedefliyoruz.”

Doygun’un endüstriyel fırıncılıktaki yerini, ürün çeşitlili-
ğini ve gelecek hedefleri ile ilgili detayları Doygun Ticaret 
ve Pazarlama Müdürü Murat Sertan Sağmanlı’dan alıyo-
ruz.  

Sayın SAĞMANLI, öncelikle bize firmanızın kuruluş 
aşamasını, bugünlere nasıl geldiğini anlatır mısınız?

Sağlıklı ekmek üretmek misyonuyla 1997 yılında to-
humları atılan Doygun, 1999 yılında kuruldu. Ambalajlı ve 
katkısız tam buğday ekmeğinin Türkiye’deki ilk üreticisi ve 
isim babası olarak hafızalarda yer eden markamız, ismini 
de tam buğday ununun doyuruculuğundan ve uzun süre 
tokluk hissi sağlamasından alıyor. 

Kuruluş hikâyemizden kısaca bahsetmek gerekirse, 
1997 yılı “Tam Buğday” teriminin bile henüz Türkiye’de 
duyulmadığı bir dönemdi. Adını, Türk unlu mamuller sek-
törüne “ilklerin öncüsü” olarak altın harflerle yazdıran Du-
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Additive-free whole-wheat bread hit the shelves under 
Doygun brand in 1999. This was the first ever packa-
ged and additive-free whole-wheat bread in Turkey. Sel-
çuk Berksan employed the term “tam buğday” (literally 
“whole-wheat”) in Turkish for the product, whereupon the 
name stuck and joined relevant literature. Thus, Doygun 
broke another ground in the sector. 

Today, Doygun flavours palates with 174 products, 30 
in retail sector and 144 for industrial kitchens. In addition 
to bread variations and bakery products, the company 
introduces much delicious products to industrial kitchens 
such as hotels, restaurants, cafes and catering firms un-
der Doygun Professional brand. Our more than 2,000 sa-
les points in Istanbul comprise retail products, and we 
serve a total of more than 3,000 customers. Besides, we 
carry out industrial bread production for about 40 hos-
pitals and projects in Istanbul. We deliver our products 
via our own distribution channels in Istanbul, Kocaeli and 
Tekirdağ, and through retailers all around TURKEY. More-
over, we manufacture products for export. 

Principal retail points include Migros, Macro Centre, 
Metro, Carrefour, Real and Tesco Kipa. Apart from the-
se market chains, many local markets sell our products. 
Our half-baked frozen products such as Istanbul Simidi, 
Açma and Poğaça, which are available by retail, can be 
found in Metro Markets and A101s all around Turkey. 

As Doygun, you claim to be the first producer of 

ayen Selçuk Berksan, insanların yaşam kalitesi ve kronik 
hastalıklardan korunmak için sağlıklı ekmeğin önemine 
inandı.

Doktor Haluk Dayıoğlu ile birlikte sağlıklı beslenmeye 
yönelik araştırmalar gerçekleştirmeye başlayan Selçuk 
Berksan, araştırmalar neticesinde tam buğday unundan 
yapılan ekmeğin vitamin, mineral, lif ve diğer besin öğeleri 
açısından zengin olduğu, içeriğindeki yüksek lifin vücutta 
uzun süreli enerji üretimi sağladığı, kan şekerindeki dal-
galanmaları durdurduğu ve kabızlık, kötü kolesterol, kilo 
problemi gibi rahatsızlıkların önlenmesinde yardımcı oldu-
ğu gibi önemli sonuçlara ulaştı.

Sağlık açısından çok değerli olan bu araştırma sonuçla-
rı Selçuk Berksan’ı tam buğday ekmeği üretmeye yöneltti. 
Katkı maddesi olmadan, farklı buğday çeşitleri kullanıla-
rak sayısız denemeler gerçekleştirildi. Ardından, Hacet-
tepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün ku-
rucularından Prof. Dr. Ayşe Baysal’ın danışmanlığında bir 
yıla yakın ekmek denemeleri yapmaya başlayan Selçuk 
Berksan, ekşi mayalı hamurla yapılan geleneksel köy ek-
meği tarifini geliştirerek, taş fırında katkısız, yumuşak ve 
deneyenlerin beğenisini kazanan doğal bir ekmek üretti.

Katkısız Tam Buğday Ekmeği, 1999 yılında Doygun 
markasıyla raflarda yerini aldı. Böylece Türkiye’nin ilk 
kâğıt ambalajlı ve katkısız tam buğday ekmeği üretilmiş 
oldu. Selçuk Berksan’ın, yurtdışında yaygın olarak kulla-
nılan “Whole-wheat” terimine Türkçe karşılık olarak “Tam 
Buğday” terimini ilk kez kullanmasıyla bu tabir literatüre 
eklendi. Bu sayede Doygun sektördeki ilklerinden birine 
daha imza atmış oldu. 

Doygun bugün perakendede 30 ve endüstriyel mutfak-
lar için 144 olmak üzere toplam 174 çeşit ürünle damak-
ları tatlandırıyor. Ekmek çeşitleri ve unlu mamullerinin yanı 
sıra otel, restoran, kafe ve catering firmaları gibi endüstri-
yel mutfaklara Doygun Profesyonel markasıyla birbirinden 
lezzetli ürünlerini sunuyor. İstanbul’da 2 bini aşkın satış 
noktasında perakende ürünlerimizle yer alıyoruz, top-
lamda 3 binin üstünde müşteriye hizmet veriyoruz. Ay-
rıca İstanbul genelinde yaklaşık 40 hastane ve projenin 
endüstriyel ekmek üretimini yapıyoruz. İstanbul, Kocaeli 
ve Tekirdağ bölgelerine kendi dağıtım kanalımızla, Türkiye 
geneline ise bayilerimiz kanalıyla ürünlerimizi ulaştırıyoruz. 
Ayrıca yurt dışına da donuk ürün ihracatı yapıyoruz. 

İstanbul’da perakende ürünlerimizin bulunduğu baş-
lıca büyük satış noktaları; Migros, Macro Center, Met-
ro, Carrefour, Real ve Tesco Kipa. İstanbul’da bu zincir 
mağazaların yanı sıra pek çok yerel markette de varız. 
Perakendede bulunan yarı pişmiş donuk ürünlerimizden 
İstanbul Simidi, Açma ve Poğaça Türkiye’deki tüm Metro 
Marketler ve A101’lerde bulunuyor. 
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some products, such as paper-packaged additive-free 
whole-wheat and rye bread… Could you tell a little 
about your “first” products in Turkish bakery sector 
and about your product range in general? 

The ground-breaking activities of Doygun are not rest-
ricted to paper-packaged additive-free whole-wheat and 
rye bread. The company also introduced for the first time 
in Turkey roll bread for single person, thin-sliced light bre-
ad of 38 calories with vitamins B and E and high fibre 
content, as well as nonporous sandwich loaf manufac-
tured via high technology in order to prevent overflow of 
kashar cheese and to ensure total toast delight. Besides, 
we are the first Turkish packaged bread company to ob-
tain Halal certificate.

In the course of time, Doygun did expand its area of 
activity and product range. As I said before, there are 174 
products today, 30 in retail sector and 144 for industrial 
kitchens. By retail, we offer products such as whole-whe-
at, rye, multigrain, wholemeal and light bread, toast loaf, 
crumpet and sandwich bread, plain and whole-wheat tor-
tilla and rusk, whole-wheat flour, tiramisu cake, plain and 
cacao cake base, half-baked frozen simit (Turkish bagel), 
açma (savoury bun) and poğaça (pastry with meat of che-
ese filling). Our retail bread types are divided in product 
groups such as Premium and Dost. The Premium inclu-
des kraft paper packaged whole-wheat loaf bread and 
whole-rye loaf bread. The same group comprises whole-
wheat, rye, multigrain and light whole-wheat bread for 
those who like softer tastes. Dost class boasts village, 
whole-wheat and rye bread.

Doygun Professional brand provides hotel, restaurant, 
cafe and catering companies with fresh, raw frozen, half-
baked frozen and baked frozen products. The range inc-
ludes numerous delights, namely bread for hamburger, 
sandwich and toast, roll bread, simit, açma, poğaça, 
croissant, Danish, hot dog, swirl, mini burek, sweet/salty 
cookies, baguette, Panino and tortilla.   

Why do you think your products are popular among 
consumers, why do they shine out in the market?

Doygun has become a popular and reliable brand 
among our people since our products are of high quality 
and comply with Turkish palate. The story of our brand, 
as I briefly told above, reveals our approach in the sec-
tor and how sensitively we act. We care about quality at 
every phase from raw material to production and pac-
kaging; the production at our plants in Kıraç, Istanbul, 
takes place without human touch. The process exhibits 
the difference of Doygun. The production and products 
by Doygun are under supervision of ISS, Nanolab, Turkish 
Standards Institute (TSE) and Ministry of Agriculture.

Doygun olarak bazı ürünlerin üretiminde ilk olma 
iddianız var. Örneğin kâğıt ambalajlı, katkısız tam 
buğday ve çavdar ekmeği gibi… Bize, hem Türkiye 
fırıncılık piyasasında ilk olan ürünlerinizden hem de 
genel itibariyle üretim çeşitliliğinizden bahseder mi-
siniz?

Sektörünün öncüsü olan Doygun’un ilkleri kâğıt amba-
lajlı katkısız tam buğday ekmeği ve tam çavdarlı ekmek 
ile sınırlı değil. Türkiye’de ilk defa tek kişilik roll ekmek, 
ince dilimli, yüksek lif içerikli, B ve E vitaminli, 38 kalorilik 
ilk vitamin ilaveli light ekmek ve ekmeğin gözeneklerinden 
kaşar peynirin taşmaması ve tost keyfinin bozulmaması 
için özel teknoloji ile üretilen gözeneksiz tost ekmeğini pi-
yasaya sunan marka yine Doygun. Ayrıca Türkiye’de pa-
ketli ekmekte Helal Gıda Belgesi’ni alan ilk firmayız.

Zaman içinde faaliyet alanını ve ürün gamını zengin-
leştiren Doygun’un yukarıda da belirttiğim gibi bugün 
perakendede 30, endüstriyel mutfaklar için 144 olmak 
üzere 174 çeşit ürünü mevcut. Perakendede; tam buğ-
daylı, çavdarlı, çok tahıllı, kepekli, light, tost, hamburger 
ve sandviç ekmek çeşitleri, sade ve tam buğdaylı tortilla 
ve galeta çeşitleri, tam buğday unu, tiramisu kek, sade 
ve kakaolu pasta tabanı, yarı pişmiş donuk simit, açma, 
poğaça gibi ürünlerimiz bulunuyor. Perakende ekmek çe-
şitlerimiz Premium ve Dost gibi ürün gruplarına ayrılıyor. 
Premium ürün grubumuzda; kraft ambalajlı tam buğday 
somun ekmeği ve tam çavdarlı somun ekmeği var. Ayrı-
ca yine bu grupta ekmeğini yumuşak sevenlere özel tam 
buğdaylı, çavdarlı, çok tahıllı ve light tam buğday çeşitleri 
yer alıyor. Dost ürün grubu ise köy ekmeği, tam buğdaylı 
ekmek ve çavdarlı ekmekten oluşuyor. 

Otel, restoran, kafe ve catering firmaları gibi endüstriyel 
mutfaklara ise Doygun Profesyonel markası ile taze, çiğ 
donuk, yarı pişmiş donuk ve tam pişmiş donuk ürünler 
sunuyoruz. Doygun Profesyonel’in ürün yelpazesinde 
hamburger, sandviç ve tost ekmekleri, roll ekmek, simit, 
açma, poğaça, kruvasan, danish, hot dog, swirl, mini bö-
rekler, tatlı-tuzlu kurabiyeler, baget ekmek, panini, tortilla 
gibi pek çok lezzet bulunuyor.

Günümüzde ürünlerinizin tüketici tarafından tutul-
masını, pazarda öne çıkmasını neye bağlıyorsunuz?

Ürünlerimizin Türk insanının damak tadına uygun ve 
kaliteli olması Doygun’un halkımız tarafından sevilerek 
ve güvenle tüketilen bir marka olmasını sağladı. Marka-
mızın kısaca bahsettiğimiz öyküsü de aslında bu sektöre 
bakış açımızı ve ne kadar hassas davrandığımızı ortaya 
koyuyor. Hammaddeden üretime ve ambalajlamaya ka-
dar her aşamada kaliteye verdiğimiz önem, İstanbul Kı-
raç’taki fabrikamızda el değmeden üretilen ürünlerimiz 
Doygun’un farkını ortaya koyuyor. Doygun’un üretim ve 
ürünleri ISS, Nanolab, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
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In addition to the mentioned production quality and 
taste, Doygun Professional products, which serve in-
dustrial kitchens such as hotels, restaurants, cafes and 
catering companies, ensure notable advantages since 
they are practical, economic, and offer easy and quick 
preparation. The enterprises achieve significant savings 
in cost-increasing areas such as time, space, qualified 
staff, raw material and production. 

Could you tell also about new products released in 
last 2 years? Are there other Doygun products we will 
meet in the near future?

We develop many products every year. Our new pro-
ducts by retail include plain and whole-wheat tortilla, pla-
in and whole-wheat rusk, Istanbul simit, half-baked fro-
zen açma, poğaça and tiramisu cake. Professional series 
recently incorporated mini burek, sweet/salty cookies, 
plain and chocolate croissant, Danish, swirl, small Istan-
bul simit, mini filled simit and tiramisu cakes. We keep 
working on additional new tastes. Our journey continues 
with more products every year. 

As you know, number of companies with industrial 
protection in bakery sector gradually increases all over 
the world. How do you see this development? What 
is the extensity of industrial-based bakery products in 
Turkey and on the world? How do you thin industrial 
production will evolve in the future?

Today, bread is consumed not only for eating the fill, 
but also for health and fitness. Now, the most wanted 
property of bread all over the world is health and ease… 
Data by Euromonitor International on distribution of bre-
ad market in terms of packaging reveals that packaged 
and unpackaged bread cover 30% and 70% of the sales, 
respectively. Nevertheless, the packaged bread market 
has grown by 5% in recent years, while the unpackaged 
bread enjoyed a market growth of 2%. In other words, 
bread without package is still more preferred in our day; 
however, the growth in sector is in favour of packaged 
bread due to reasons such as higher hygiene, longer 
shelf life, less frequent shopping and higher awareness 
among consumers.

In Turkey, cereals and cereal products are at the top of 
food consumption. Carbohydrates provide 50-60%, even 
70% in rural areas, of our daily energy; and cereals have a 
crucial part in these figures. Among cereals, bread is the 
most preferred food in daily nutrition… In Turkey, bread is 
a fundamental foodstuff consumed in every meal… Bread 
consumption goes in parallel with population growth.

Turkey is a country of youthful population. The new 
generation has tendency for research and investigati-
on. Number of conscious consumers grows together 

ve Tarım Bakanlığı tarafından denetleniyor. 

Otel, restoran, kafe ve catering firmaları gibi endüstriyel 
mutfaklara hizmet verdiğimiz Doygun Profesyonel ürün-
leri ise bu üretim kalitesine ve lezzete ek olarak pratik, 
ekonomik, kolay ve hızlı hazırlanıyor olması bakımından 
önemli avantajlar sunuyor. İşletmeler zaman, mekân, ka-
lifiye eleman, hammadde ve üretim gibi maliyetleri artıran 
en önemli alanlarda yüksek tasarruf sağlıyor. 

Son 2 yılda piyasaya sürdüğünüz yeni ürünler hak-
kında da biraz bilgi verir misiniz? Yakın zamanda ta-
nışacağımız başka Doygun yenilikleri var mı?

Her yıl birçok yeni ürün geliştiriyoruz. Perakendedeki 
yeni ürünlerimiz arasında sade ve tam buğdaylı tortilla, 
sade ve tam buğdaylı galeta, İstanbul Simidi, yarı pişmiş 
donuk açma, poğaça ve tiramisu kek ürünleri bulunuyor. 
Profesyonel ürünlerimiz arasında ise mini börekler, tat-
lı-tuzlu kurabiyeler, sade ve çikolatalı kruvasan, danish, 
swirl, küçük İstanbul Simidi, mini içli simit ve tiramisu kek 
yeniler arasında yer alıyor. İlave yeni lezzetler üzerinde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ürünlerimize her yıl daha 
fazlasını ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. 

Bildiğiniz gibi dünyada her geçen gün endüstriyel 
üretimle fırıncılık ürünleri sektörüne giriş yapan fir-
maların sayısı artıyor. Bu gelişmeyi nasıl değerlendi-
riyorsunuz? Türkiye’de ve dünyada endüstriyel bazda 
fırıncılık ürünleri üretiminin yaygınlığı nedir? Gelecek-
te endüstriyel üretimin nasıl bir ivme kazanacağını 
düşünüyorsunuz?

Dünyada ekmek artık sadece karın doyurmak için değil 
sağlık ve zindelik için yeniyor. Ekmekte en çok aranan 
özellik dünya geneline baktığımızda sağlık ve kolaylık… 
Ekmek pazarının paketleme bazında dağılımına baktığımız 
zaman, Euromonitor International verilerine göre dünya-
daki ekmek satışlarının yaklaşık yüzde 70’inin ambalajsız, 
yüzde 30’unun ise ambalajlı ekmek olduğunu görüyoruz. 
Bununla birlikte son yıllarda ambalajlı ekmek pazarı yüzde 
5 oranında büyürken, ambalajsız ekmekte yüzde 2’lik bir 
pazar büyümesi söz konusu. Yani günümüzde ambalajsız 
ekmekler daha çok tüketiliyor fakat daha hijyenik olması, 
raf ömrünün artması, alışveriş sıklığının azalması, tüketi-
cinin bilinç artışı gibi nedenlerden dolayı sektördeki büyü-
me ambalajlı ekmeklerin lehine. 

Türkiye genelinde tahıl ve tahıl ürünleri besin tüke-
timinde ilk sırayı alıyor. Günlük aldığımız enerjinin kar-
bonhidratlardan gelen katkısı ki bu katkıda tahılların yeri 
çok önemli, yüzde 50-60, hatta kırsal kesimlerde yüzde 
70’ler civarında. Bunlar içerisinde günlük beslenmemizde 
en çok tükettiğimiz gıda maddesi ise ekmek. Ülkemizde 
ekmek, her öğünde tüketilen temel bir gıda maddesi… 
Ekmek tüketimi nüfus artışı ile paralellik gösteriyor.
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with this new generation; accordingly, high quality and 
healthy bread becomes more popular. Indeed, the qu-
ality of Doygun addresses to people of all ages. We es-
timate a gradual growth in packaged bread market. For 
sure, the developments in industrial bakery should be 
not only in quantity of enterprises but also in technology 
and quality. It is crucial to prevent under the counter 
production and to raise awareness for packaged bread 
consumption.

Apart from retail, industrial production for out-of-home 
consumption in Turkey is very open for improvement and 
looks promising. As for industrial kitchens, it is vital to 
introduce the product to customer in a very rapid and 
quality manner. Frozen products mean a lot for gastro-
nomy sector as they enable readiness before customer. 
Thus, customers can get practical, delicious and high 
quality products as quickly as possible. Besides, frozen 
foods provide small businesses with richer product range 
in their menu. This means another desirable opportunity 
for businesses.

Hygiene is another important issue for industrial kitc-
hens. Frozen foods guarantee food safety and hygiene. 
On the other hand, these products relieve enterprises 
from necessity of constantly following the changes in raw 
material prices; consequently, cost control becomes ea-
sier. It also prevents obligation of obtaining license and 
additional costs for production.

Market surveys by Doygun revealed that hotels, cafete-
rias, restaurants and catering companies can suffer from 
lack of qualified labour, cost and standards with respect 
to bakery products. Accordingly, we conducted R&D ef-
forts in specific domains of Doygun and developed pro-
ducts to provide industrial kitchen with required solution. 
Our products under Doygun Professional brand offer gre-
at ease to companies. For preparation of raw frozen or 
half-baked frozen products, you merely need to preserve 
them at -18°C and have an oven to cook. Especially for 

 Türkiye genç nüfusa sahip bir ülke, bu kuşaktaki kişiler 
araştıran sorgulayan bir profile sahip. Yeni nesil ile birlikte 
sayıları daha da artan bilinçli tüketiciler ekmek tüketimin-
deki tercihini kaliteli ve sağlıklı olandan yana kullanıyor. 
O nedenle Doygun’un kalitesi her yaştan insana hitap 
ediyor. Firma olarak gelişime açık olan ambalajlı ekmek 
pazarının giderek büyüyeceğini öngörüyoruz. Elbette bu 
noktada endüstriyel fırıncılık alanındaki gelişmelerin sa-
dece işletme sayısındaki artış şeklinde değil teknoloji ve 
kalitedeki artış olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Merdiven 
altı ve sağlıksız koşullarda yapılan üretimlerin önüne geç-
mek ve ambalajlı ekmek tüketiminin önemiyle ilgili bilinç 
artışını sağlamak büyük önem arz ediyor.

Perakende haricinde ev dışı mutfaklara özel endüstri-
yel üretimi düşündüğümüzde de Türkiye’de ev dışı tüke-
tim ürünleri pazarının yine gelişime çok açık olduğunu ve 
gelecek vadettiğini söyleyebiliriz çünkü endüstriyel mut-
faklarda ürünün müşteriye hızlı ve kaliteli bir şekilde su-
nulması çok önemli. Dondurulmuş ürünler de müşteriye 
karşı her zaman hazır olma imkânı tanımasıyla gastrono-
mi sektörü için büyük önem taşıyor. Böylece müşterilere 
en kısa sürede pratik, lezzetli ve kaliteli ürünler sunulabi-
liyor. Ayrıca donuk gıdalar küçük işletmelere menülerinde 
zengin ürün çeşidi bulundurma olanağı da sağlıyor. Bu da 
işletmeler için oldukça cazip bir fırsat. 

Endüstriyel mutfaklar için en önemli şeylerden biri de 
hijyen. Donuk gıdalarla, gıda güvenliğini ve hijyeni garanti 
altına alabiliyorsunuz. Öte yandan bu gıdalar hammadde 
fiyatlarındaki sürekli değişimleri takip etme zorunluluğunu 
ortadan kaldırıyor ve işletmecinin maliyet kontrolünü sağ-
lamasına yardımcı oluyor. İmalat yapmak için ruhsat alma 
zorluklarına ve maliyetlerine katlanmak mecburiyetini de 
önlüyor. 

Doygun olarak gerçekleştirdiğimiz pazar araştırmaların-
da otel, kafe, restoran, catering gibi firmaların unlu mamul 
ürünleri ile ilgili nitelikli işgücü, maliyet ve standart zorlukla-
rı yaşayabildikleri sonucuna ulaştık ve Doygun’un uzmanı 

olduğu bu alanda Ar-Ge çalışmaları 
yaparak endüstriyel mutfaklara çö-
züm sağlayacak ürünler geliştirdik. 
Doygun Profesyonel markalı ürün-
lerimizle firmalara büyük kolaylık 
sunuyoruz. Çiğ donuk ya da yarı 
pişmiş donuk ürünlerimizin hazır-
lanması için sadece -18 derecede 
muhafaza edilmeleri ve pişirimleri-
ne uygun bir fırının olması yeterli. 
Özellikle yarı pişmiş donuk ürünü 
hazırlayacak kişinin kalifiye eleman 
olması gerekmiyor. Maksimum bir 



January-March • Ocak-Mart 2015 55BBM DERGİSİ

ıntervıew • röportaj

half-baked frozen product, no qualified staff is needed to 
prepare it. An employee becomes capable of preparing 
any of our products after a training of one hour at most. 
Our new catalogue comprises cooking instructions; 
thus, it can serve as a manual too. Baked frozen bread 
for sandwich, hamburger and toast get ready for service 
after no process except defrosting. Consequently, there 
are many advantages for out-of-home kitchens such as 
hotel, café, restaurant and catering companies and the 
costs are reduced.

Well, what are the position, market share, sales vo-
lume and recognition of Doygun in Turkish market of 
industrial bread?

In monetary terms, 30% of bread consumption takes 
place in Istanbul. Doygun is among leading companies 
of the sector in its sales territory. In 2013 and 2014, our 
growth rate in packaged bread surpassed the growth 
rate of the sector. According to Nielsen data, our market 
share in Istanbul rose from 17.6% in 2003 to 22.4% in 
2014. Our market share has increased by almost 5%. We 
aim a successful picture in 2015 as well. 

Could you inform us about production plants, tech-
nological equipment and capacity of Doygun?

Doygun is a company that carries out untouched pro-
duction at world class level. Our plant of 18,500 m² in 
Kıraç, Esenyurt, is one of the most modern bread and 
bakery production facilities not only in Istanbul, but in 
entire Turkey. The production and products by Doygun 
are under supervision of ISS, Nanolab, Turkish Standards 
Institute (TSE) and Ministry of Agriculture; our plant has 
a production capacity of 40 tonnes per day and 14,600 
tonnes per year on average. Within 2015, we plan to put 
into use two more lines, which will enhance our daily ca-
pacity by 75% to 70 tonnes.

Finally, what are the prospects of your company in 
terms of facilities, technological investment, market 
share and sales volume? 

In 2014, we increased our market share in retail; then 
again, our frozen product sales were about four times gre-
ater than in 2013. We estimate even a bigger market share 
via mentioned products. The packages, renewed for our 
15th anniversary, took our achievements even further in 
2014, together with new products in Doygun family.

We plan to put into use two more lines in 2015. We in-
tend to enhance the daily capacity by 75% to 70 tonnes. 
Our objective is to raise our market share all around Tur-
key without sacrificing any achievement or quality, and to 
have a say in global market especially through products 
under Doygun Professional brand. 

saatlik eğitimle tüm ürünlerimizi hazırlayabilecek hale ge-
liyor. Yeni kataloğumuzda pişirme talimatlarının tamamı 
yer aldığı için kataloğumuz kılavuz olarak da kullanılabi-
liyor. Tam pişmiş donuk sandviç, hamburger ve tost ek-
meklerimiz ise çözündürme dışında hiçbir işleme gerek 
kalmadan servise hazır hale geliyor. Dolayısıyla otel, kafe, 
restoran, catering firması gibi ev dışı mutfaklar için pek 
çok açıdan avantaj sağlıyor ve maliyetleri de ciddi ölçüde 
düşürüyoruz.

Peki, Doygun’un Türkiye endüstriyel ekmek paza-
rındaki konumu, pazar payı, satış hacmi ve bilinirliliği 
nedir?

Ekmek tüketiminin parasal olarak yüzde 30’u 
İstanbul’da gerçekleşiyor. Biz de Doygun olarak satış 
yaptığımız bölge içerisinde sektörün lider firmaları arasın-
dayız. 2013 ve 2014 yıllarında paketli ekmek sektöründe 
sektör büyümesinin üzerinde büyüdük. Nielsen verilerine 
göre İstanbul’da 2013’te %17,6 gerçekleşen pazar pa-
yımız 2014’te %22,4 oldu. Pazar payımızı yaklaşık %5 
artırdık. 2015’te de başarılı bir tablo hedefliyoruz. 

Biraz da Doygun’un üretim tesisleri, teknolojik do-
nanımı, kapasitesi hakkında bilgi verir misiniz?

Doygun, dünya ölçeğindeki kalitesiyle el değmeden 
üretim yapan bir firma. İstanbul’da Esenyurt, Kıraç’taki 18 
bin 500 metrekarelik tesisimiz Türkiye’nin en modern ek-
mek ve unlu mamul üretim tesislerinden biri. Doygun’un 
üretim ve ürünleri ISS, Nanolab, Türk Standartları Ensti-
tüsü (TSE) ve Tarım Bakanlığı tarafından denetleniyor ve 
tesisimiz günlük 40 ton, yıllık ortalama 14 bin 600 tonluk 
üretim kapasitesine sahip. Bu yıl içinde iki hat daha dev-
reye almayı planlıyor ve bu hatlarla günlük kapasitemizi 
yüzde 75 artırarak 70 tona çıkarmayı hedefliyoruz.

Son olarak gerek tesis, teknoloji yatırımı gerekse 
pazar payı ve satış hacmi anlamında, firmanızın gele-
cek hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

2014 yılında perakendede pazar payımızı artırırken do-
nuk ürün grubu ürünlerimizde ise satışımızı 2013 yılına 
oranla yaklaşık 4 katına çıkarttık. Bu ürünlerle pazar payı-
mızı daha da artıracağımızı öngörüyoruz. 15. yılımıza özel 
yenilenen ambalajlarımız, Doygun ailesine dâhil ettiğimiz 
yeni ürünlerimizle 2014 yılı sonunda başarı grafiğimizi 
daha da yukarılara taşıdık.

2015 yılı içinde iki hat daha devreye almayı planlıyo-
ruz. Bu hatlarla günlük kapasitemizi yüzde 75 artırarak 
70 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, başarı ve ka-
litemizden ödün vermeden pazar payımızı artırarak Türki-
ye geneline yayılmak ve özellikle de Doygun Profesyonel 
markalı endüstriyel ürün gruplarımız ile zaman içinde dün-
ya pazarlarında söz sahibi olmak. 
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Makarna, gerek besinsel değeri gerek-
se üretim miktarı açısından dünyanın en 
önemli gıdalarından biridir. Her kültürde 
farklı biçimlerde tüketilebilen makarna, yıl-
lar içerisinde artan taleple karşı karşıyadır. 
Ekmeğe olan talebin ise sürprizden uzak 
bir grafik çizmesi, zaten yüzyıllardır her 
evde temel gıda olarak sıklıkla tüketilme-
sine dayandırılabilir. Şehirleşme ve dünya 
genelinde çalışan insan nüfusunun art-
ması sonucunda ev dışı tüketimin giderek 
yaygınlaşması, hazır ve besleyici gıdaların 
daha çok talep görmesi, unlu mamullerin 

Totally 13.5 million tons of pasta was produced in 2013 in the world. It 
seems that Italy leads with a production of 3,326 million tons.  The highest 
production amount in 2011 among the EU countries belongs to Germany 
with 731 thousand tons. The highest consumption amount belongs to It-
aly with 618 thousand tons and England with 611 thousand tons among 
the EU countries. World bakery products market also shows a compound 
growth rate of 3.9% between 2001 and 2010.

2013 yılında dünya genelinde toplam 13,5 milyon ton makarna üretilmiş-
tir. İtalya’nın 3,326 milyon ton üretimle ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 
2011 yılında AB ülkeleri içerisinde en yüksek bisküvi üretim miktarı 731 
bin tonla Almanya’ya aittir. AB ülkelerindeki en yüksek bisküvi tüketim 
oranı ise 618 bin tonla İtalya ve 611 bin tonla İngiltere’ye aittir. Dünya fı-
rıncılık ürünleri pazarı ise 2001-2010 yılları arasında yıllık yüzde 3,9 bileşik 
büyüme oranı göstermiştir.

DÜNYA MAKARNA, BİSKÜVİ VE 
UNLU MAMULLER PAZARI

WORLD PASTA, BISCUIT AND BAKERY
PRODUCTS MARKET

Pasta is one of the most important foods 
in the world in terms of both its nutrition-
al value and production volume. Pasta 
which is consumed in different ways in 
each culture faces a demand rate which 
has been increasing over the years.  Un-
surprising sales diagram for bread can be 
resulted from the fact that it has been con-
sumed daily as a basic product in nearly 
every household for ages. As a result of 
urbanization and worldwide increase of 
working population, the growth of out-
of-home consumption and increased de-
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tüketiminde izlenen artışın ana sebebi olmaktadır. Önce-
leri lüks bir tüketim maddesi olarak kabul edilen bisküvi 
de, bugün artık herkesin tüketebileceği bir gıda haline 
gelmiştir. Ancak, Avrupa’da 10-15 kg düzeylerinde olan 
kişi başına bisküvi tüketimi Türkiye’de halen 5-6 kg se-
viyelerinde seyretmektedir. Bu yüzden bisküvi üreticile-
ri, hedef tüketicilerin taleplerinin karşılanmasına yönelik 
olarak, şeker hastaları için diyet bisküvileri, çocuklar için 
mama bisküvileri, özel kahvaltılık bisküviler, besleyici ve 
zayıflatıcı özellikte kepekli, yulaflı veya çavdarlı bisküviler 
gibi çeşitlerle üretimde çeşitlemeye gitmektedir.

DÜNYA MAKARNA PAZARI
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. Uluslara-
rası Makarna Organizasyonu’nun (IPO) verilerine göre 
2013 yılında dünya genelinde toplam 13,5 milyon ton 
makarna üretilmiştir. İtalya, ABD, Brezilya, Rusya ve Tür-
kiye gibi ülkelerin gerçekleştirdiği üretim, dünya üretim 
miktarının büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu 
ülkelerin üretim miktarlarına bakıldığında; 2013 yılında 
İtalya’nın 3,3 milyon ton üretimle ilk sırada yer aldığı gö-
rülmektedir. Dünyanın en büyük makarna üreticisi konu-
munda olan İtalya’yı 2 milyon ton ile ABD izlemektedir. 
Makarna üretiminde üçüncü sırada yer alan Brezilya ise 
yaklaşık 1,2 milyon ton makarna üretimi gerçekleştirmiş-
tir. Brezilya’yı 1 milyon ton ile Rusya izlemektedir. Dün-
ya makarna üretiminde 5. sırada yer alan Türkiye, 2010 
yılında gerçekleştirdiği 606 bin tonluk üretimi artırarak 
2013 yılında 1 milyon ton makarna üretimi gerçekleş-
tirmiştir. 

mand on instant and nutritious products are the main 
reasons of the continuous increase of bakery products. 
Biscuit, which used to be a luxury consumption mate-
rial once, has also become a food product which can 
be consumed by everybody today. However, while per 
capita biscuit consumption is 13-15 kg in Europe, it is 
still around 5-6 kg in Turkey. For this reason, biscuit pro-
ducers diversify their production to meet the demands of 
target consumers with varieties such as diet biscuits for 
diabetics, formula biscuits for children, special breakfast 
biscuits, nutritive whole-wheat, oat or rye biscuits that 
are used for losing weight. 

WORLD PASTA MARKET 
Pasta production stopped being dependent on the cli-

mate as a result of some technological developments. 
For this reason, the production which can be done only in 
the areas where wheat was produced has now spread to 
different geographies. According to the data of Interna-
tional Pasta Organization (IPO), totally, 13.5 million tons 
of pasta were produced globally in 2013. Total produc-
tion amount made by Italy, USA, Brazil, Russia and Tur-
key forms the majority of world’s pasta production. When 
we have a look at the production amounts of such coun-
tries, we see that Italy leads with 3.3 million tons in 2013. 
USA follows Italy which is the biggest pasta producer in 
the world with 2 million tons. Brazil which ranks third pro-
duced around 1.2 million tons of pasta. Russia follows 
Brazil with 1 million tons. Turkey, which ranks 5th in the 
world pasta production, increased its production amount 
of 606 thousand tons in 2010 to 1 million tons in 2013.

According to the data of International Pasta Organiza-
tion (IPO) dated 2013, the country which has the highest 
consumption rate in pasta consumption is Italy which is 
also the leader producer. Per capita pasta consumption 
in Italy is 26 kg. Venezuela follows Italy with 13.2 kg, Tu-
nisia with 11.9 kg, Greece 10.6 kg and Switzerland with 
9.2 kg. Per capita pasta consumption in Turkey is 6.6 kg 
as well.

 
When total pasta production by countries is consid-

ered, it seems that the biggest consumer country is USA 
with 2.7 thousand tons. Italy follows USA with 1.5 million 
tons, Brazil with nearly 1.2 million tons, Russia with 1.1 
million tons and Germany with 650 thousand tons. Tur-
key’s consumption amount in 2013 was 492 thousand 
tons. 

According to data of IPO, the total value of world 
pasta imports is 3.059 billion euros. This value which 
is an equivalent of 2.9 million tons of pasta import has 
increased a little through the increase in the import 
amounts in 2011. In 2011, the world pasta import was 
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recorded as 3.2 million tons and this equals to 3.345 bil-
lion 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 billion euros.

USA, Germany and French seem to have the leading 
positions in 2012 world pasta import. USA with its 490 
million euro and 360 thousand tons of pasta import in 
2012 is followed by Germany with 459 million euro and 
423 thousand tons in terms of value. While Germany is 
better by means of quantity, USA leads by means of val-
ue when this data is considered. The 2012 pasta import 
of France is 340 thousand tons. France which reached 
to an import value of 397 million euros follows USA and 
Germany closely. Japan follows France with 185 thou-
sand tons and 260 million euros and England with 176 
thousand tons and 213 million euro, Canada follows with 
119 thousand tons and 161 million euros.

According to World Trade Atlas data used by IPO, pas-
ta export was around 3.3 million tons in 2010. The price 
equivalence of such quantity is 3,487 million euros. World 
pasta export which showed an increase in 2011 was 3.5 
million tons and it was equal to 3,820 million euros. In 
2012, there was an increase in export amounts again 
and it was recorded as 3.7 million tons. The equivalent 
value of pasta export quantity in 2012 is 4,158 million 
euros. Moving through the reported data causes world 
pasta import and export to be seen differently. For this 
reason, the real figures are estimated to be a little more 
than these figures.

Italy ranks first in world pasta export. Italy exported 1.8 

Uluslararası Makarna Organizasyonu’nun (IPO) 2013 
yılı verilerine göre, kişi başına ortalama makarna tüketimi-
nin 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 Tunus, 10,6 
kg ile Yunanistan ve 9,2 kg ile İsviçre takip etmektedir. 
Türkiye kişi başı ortalama makarna tüketimi ise 6,6 kg’dır.

 
Ülke bazında toplam makarna tüketimine bakıldığında 

ise, en büyük tüketici ülkenin 2,7 milyon ton ile ABD ol-
duğu görülmektedir. ABD’yi 1,5 milyon ton ile İtalya, yak-
laşık 1,2 milyon ton ile Brezilya, 1,1 milyon ton ile Rusya 
ve 650 bin ton ile Almanya izlemektedir. Türkiye’nin 2013 
yılı tüketim miktarı ise yaklaşık 493 bin tondur.

 
IPO’nun verilerine göre dünya makarna ithalatının 2010 

yılındaki toplam değeri 3.059 milyon eurodur. 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 eurodur. 2012 
yılında ise dünya makarna ithalatı 3 milyon ton olarak ger-
çekleşmiştir. Aynı dönem makarna ithalatının değer karşı-
lığı ise 3.651 milyon eurodur.

2012 yılı dünya makarna ithalatında lider konumdaki 
ülkelerin ABD, Almanya ve Fransa olduğu görülmektedir. 
2012 yılında 490 milyon euro ve 360 bin ton ile makar-
na ithalatında değer bazında ilk sırada yer alan ABD’yi, 
459 milyon euro ve 423 bin ton ile Almanya izlemektedir. 
Bu verilere bakıldığında değer bazında ABD’nin ardından 
ikinci sırada yer alan Almanya’nın, miktar bazında listenin 
ilk sırasında yer aldığı görülmektedir. Fransa’nın 2012 yılı 
makarna ithalat miktarı ise 340 bin tondur. 397 milyon 
euroluk ithalat değerine ulaşan Fransa, listede ABD ve 
Almanya’nın hemen ardından gelmektedir. Fransa’yı 185 
bin ton ve 260 milyon euro değerle Japonya, 176 bin ton 
ve 213 milyon euro değerle İngiltere, 119 bin ton ve 161 
milyon euroluk ithalat değeriyle Kanada takip etmektedir.

IPO’nun Dünya Ticaret Atlası’na dayandırdığı verilere 
göre, dünya makarna ihracatı 2010 yılında yaklaşık 3,3 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarın değer kar-
şılığı ise 3.487 milyon eurodur. 2011 yılında artış gösteren 
dünya makarna ihracatı 3,5 milyon ton olarak gerçekleş-
miş ve 3.820 milyon euro değerinde karşılık bulmuştur. 
2012 yılında ise ihracat miktarında bir miktar artış daha 
yaşanmış ve 3,7 milyon ton olarak kaydedilmiştir. 2012 
yılındaki makarna ihracat miktarının değer bazında karşı-
lığı ise 4.158 milyon eurodur. Raporlanmış veriler üzerin-
den hareket edilmesi, dünya makarna ithalatı ve ihraca-
tının farklı rakamlarla yansımasına neden olmaktadır. Bu 
sebeple gerçek miktarların bu rakamların bir miktar daha 
üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 
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million tons of pasta in 2012. The biggest exporter af-
ter Italy is Turkey. 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 thou-
sand tons and China with 108 thousand tons of export 
quantity.

WORLD BISCUITS MARKET
EU countries (especially England, Germany, Belgium, 

Italy, France, Spain and Netherland) and Canada stand 
out in world biscuit production and export. According to 
data of Association of Chocolate, Biscuit and Confec-
tionery Industries of Europe (CAOBISCO), total biscuit 
production of EU, Switzerland and Japan was recorded 
as 4 million 463 thousand tons in 2011. This amount 
points a decrease of 2.7% compared to the previous year 
and an increase of 1% in the 5-year period between 2006 
and 2011.

Among the EU countries, the highest production 
amount in 2011 belongs to Germany with 731 thousand 
tons. Italy with 655 thousand tons, England with 562 
thousand tons, Spain with 447 thousand tons and France 
with 404 thousand tons follow Germany. In the same 
period; while the production of Switzerland remained at 
47 thousand tons, Japan’s production increased to 242 
thousand tons.

 
World biscuit consumption shows an increase in gen-

eral terms. However; contrary to many countries in the 
world, biscuit consumption in EU countries decreased 
especially between 2009 and 2011. According to CAO-
BISCO data; biscuit consumption of European Union, 
which was 4 million 94 thousand tons in 2010, declined 
to 3 million 909 thousand tons in 2011. On the other 
hand; Japan’s consumption, which was 261 thousand 
tons in 2010, reached to 265 thousand tons by increas-
ing approximately 4 thousand tons in 2011. 

The highest consumption amount belongs to Italy with 
618 thousand tons and England with 611 thousand tons 
among the EU countries. Germany with 586 thousand 
tons and France with 573 thousand tons follow Italy and 
England. In EU, where the average per capita consump-
tion was recorded as 7.8 kg by 2011, per capita con-
sumption decreased by 4.3% between 2010 and 2011 
and by 2.6% in the 5-year period between 2006 and 
2011. According to CAOBISCO data; Ireland with 21.76 
kg, Netherland with 12,86 kg, Italy with 10,40 kg and 
Belgium with 10,09 kg are on top in per capita biscuit 
consumption by 2011. England with 9.75 kg, Switzerland 
with 9.30 kg, Bulgaria, Denmark, France, Spain, Portugal 
and Slovakia follow those countries with the consump-

Dünya makarna ihracatında ilk sırayı alan ülke İtalya’dır. 
İtalya 2012 yılında 1,8 milyon ton makarna ihracatı ger-
çekleştirmiştir. İtalya’dan sonraki ikinci büyük ihracatçı ise 
Türkiye’dir. 2012 yılında 436 bin ton olarak gerçekleşen 
Türkiye ihracat miktarının değer karşılığı ise 241 milyon 
eurodur. Türkiye’yi 2012 yılında 136 bin tonluk ihracat 
miktarı ile Belçika, 133 bin tonla ABD ve 108 bin tonla 
Çin izlemektedir.

DÜNYA BİSKÜVİ PAZARI
Dünya bisküvi üretiminde ve ihracatında AB ülkeleri 

(özellikle İngiltere, Almanya, Belçika, İtalya, Fransa, İs-
panya ve Hollanda) ve Kanada ön sırada yer almaktadır. 
Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Derneği’nin (CAO-
BISCO) verilerine göre; AB, İsviçre ve Japonya’nın toplam 
bisküvi üretimi, 2011 yılında 4 milyon 463 bin ton ola-
rak gerçekleşmiştir. Bu miktar bir önceki yıla göre yüzde 
2,7’lik bir düşüşe, 2006-11 arasındaki 5 yıllık süreçte ise 
yüzde 1’lik bir artışa işaret etmektedir.

2011 yılında AB ülkeleri içerisinde en yüksek üretim 
miktarı 731 bin tonla Almanya’ya aittir. Almanya’yı 655 bin 
tonla İtalya, 562 bin tonla İngiltere, 447 bin tonla İspanya 
ve 404 bin tonla Fransa takip etmektedir. Aynı dönemde 
İsviçre’nin üretimi 47 bin tonda kalırken Japonya’nın üre-
timi 242 bin tona yükselmiştir.

 
Dünya bisküvi tüketimi, genel itibariyle artış kaydet-

mektedir. Ancak dünyadaki birçok ülkenin aksine AB ül-
kelerinde, özellikle 2009-2011 tarihleri arasında bisküvi 
tüketiminde düşüşler yaşanmaya başlamıştır. CAOBIS-
CO verilerine göre; 2010 yılında 4 milyon 94 bin ton olan 
AB bisküvi tüketimi, 2011 yılında 3 milyon 909 bin tona 
gerilemiştir. Buna karşılık 2010 yılında 261 bin ton olan 
Japonya’nın tüketimi, 2011 yılında yaklaşık 4 bin ton artış 
göstererek 265 bin tona ulaşmıştır. 

AB ülkelerindeki en yüksek tüketim oranı 618 bin tonla 
İtalya ve 611 bin tonla İngiltere’ye aittir. Bisküvi tüketimin-
de İtalya ve İngiltere’yi 586 bin tonla Almanya ve 573 bin 
tonla Fransa takip etmektedir. Kişi başına ortalama tüke-
timin 2011 yılı itibariyle 7,8 kg olarak belirlendiği AB’de, 
kişi başı tüketimde 2010-11 yılları arasında yüzde 4,3, 
2006 - 2011 arasındaki 5 yılda ise yüzde 2,6 oranında 
düşüş kaydetmiştir. CAOBISCO verilerine göre, 2011 yılı 
itibariyle kişi başına bisküvi tüketiminde 21,76 kg ile İrlan-
da, 12,86 kg ile Hollanda, 10,40 kg ile İtalya ve 10,09 kg 
ile Belçika ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bunları 9,75 kg 
ile İngiltere, 9,30 kg ile İsviçre ve 8 ile 9 kg arasında deği-
şen tüketim miktarlarıyla Bulgaristan, Danimarka, Fransa, 
İspanya, Portekiz ve Slovakya takip etmektedir.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ta-
rafından hazırlanan Haziran 2010 tarihli Unlu Mamuller 
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tion amounts ranging between 8 and 9 kg. 

According to Bakery Products Market Report dated 
June 2010 and prepared by Central Anatolian Export-
ers Union General Secretariat, world confectionary mar-
ket showed value of 25.5 billion dollars (7 million tons) 
in 2006 and its average annual growth is 2.9 percent on 
value basis and 2.1 percent on amount basis in the five 
years’ period between 2002 and 2006. In the said five 
years’ period, maximum increase rate on both amount 
and value bases in world confectionary market volume 
was recorded in 2006 and this increase is 3.3 percent 
in terms of value and 2.1 percent in terms of amount. In 
world confectionary market, EU has the biggest share 
with 50.5 percent. America has 32 percent share and 
Asia-Pacific countries have 17.5 percent share.

In the study mentioned above, estimates show that 
world confectionary market will reach to 30.3 billion dol-
lars (8 million tons) in 2011 by maintaining its growth at 
an average rate of 3.5 percent on value basis and 2.7 
percent on amount basis per year during the five years’ 
period covering 2006-2011 years. However according to 
another report prepared by Central Anatolian Exporters 
Union in 2010, world confectionary market reached to 
35.2 billion dollars (8 million tons) in 2008 and that was 
more than the value estimated for 2011. It is estimated 
that this value has reached 41 billion dollars in 2013.

European Union countries, which are the world’s lead-
ing biscuit producers, are the world’s leading biscuit ex-
porters as well. The sweet biscuit export in the world 
decreased by 7 percent to 5.4 billion dollars in 2009 in 
comparison to the previous year. It was realized as ap-
proximately 6.8 billion dollars by increasing 21% in 2011 
in comparison to the previous year. In 2010, Germany 
became the biggest exporter with 12.2 percent export 
share and an export value of 660 million dollars. Germany 
was followed by Belgium with 10.1 percent share, Neth-
erlands with 8.5 percent share, England with 6.3 percent 
share and France with 6 percent share. In 2011 again 
Germany, Netherland, Belgium, England and Canada 
were among the most important exporter countries of 
the world. 40% of total biscuit export on value basis was 
realized by those countries in 2011.

The world biscuit import amount decreased by 9% to 
about 5.4 billion dollars in 2009 in comparison to the pre-
vious year. Respectively, USA, France, Germany, Eng-
land and Belgium had the biggest market shares. The 
total import share of these 5 countries was 41 %. USA 
ranks first in biscuit import with 767 million dollars and 
14.1 percent market share. USA is followed by France 
with 9.7 percent, Germany with 6.8 percent, England 

Sektör Raporu’na göre, dünya tatlı bisküvi pazarı 2006 
yılında 25,5 milyar dolar değere (7 milyon ton) sahip olup, 
2002-2006 arasındaki beş yıllık süreçteki ortalama yıllık 
büyümesi değer bazında yüzde 2,9, miktar bazında da 
yüzde 2,1’dir. Söz konusu beş yıllık süreçte dünya tatlı 
bisküvi pazar hacminde hem miktar hem de değer bazın-
da en fazla artış oranı 2006 yılında kaydedilmiş olup, bu 
artışlar değerde yüzde 3,3, miktarda da yüzde 2,1’ora-
nındadır. Dünya tatlı bisküvi pazarında AB yüzde 50,5 ile 
en büyük paya sahiptir. Amerika yüzde 32, Asya- Pasifik 
ülkeleri de yüzde 17,5 pay almaktadır.

Söz konusu çalışmada, 2006-2011 yıllarını kapsayan 
beş yıllık dönem boyunca dünya tatlı bisküvi pazarının 
değer bazında yılda ortalama yüzde 3,5, miktar bazın-
da da yüzde 2,7 oranında artışını sürdürerek 2011 yı-
lında 30,3 milyar dolara (8 milyon ton) ulaşacağı tahmin 
edilmiştir. Ancak, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliği’nin 2010 yılında hazırladığı bir diğer rapora 
göre ise; 2008 yılında dünya tatlı bisküvi pazarı 35,2 mil-
yar dolara (8 milyon ton) ulaşarak 2011 yılı için tahmin 
edilen değerin de üzerine çıkmıştır. 2013 yılında ise; bu 
değerin 41 milyar dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. 

Dünya bisküvi üretiminde önde gelen Avrupa Birliği 
ülkeleri, aynı zamanda dünya bisküvi ihracatında da en 
önemli ihracatçı ülkeler konumundadır. Dünya tatlı bisküvi 
ihracatı, 2009 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 azala-
rak yaklaşık 5,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 
2011 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında 
artarak yaklaşık 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
2010 yılında ihracatta ilk sırayı, toplam dünya ihracatın-
dan yüzde 12,2 pay alarak 660 milyon dolar seviyesinde 
ihracat gerçekleştiren Almanya alırken, Almanya’yı sıra-
sıyla yüzde 10,1 pay ile Belçika, yüzde 8,5 pay ile Hollan-
da, yüzde 6,3 pay ile İngiltere ve yüzde 6 pay ile Fransa 
takip etmektedir. 2011 yılında ise yine Almanya, Hollan-
da, Belçika, İngiltere ve Kanada dünyanın en önemli ihra-
catçı ülkeleri arasında yer almıştır. Değer bazında, 2011 
yılı dünya toplam bisküvi ihracatının yaklaşık olarak yüzde 
40’ı bu ülkeler tarafından gerçekleştirilmiştir.

2009 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında aza-
larak yaklaşık 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşen dünya 
bisküvi ithalatında da en önemli pazarlar sırasıyla ABD, 
Fransa, Almanya, İngiltere ve Belçika’dır. Bu 5 ülkenin 
dünya ithalatındaki toplam payları yüzde 41’dir. Bisküvi 
ithalatında ilk sırada, yaklaşık 767 milyon dolar seviye-
sinde ithalat gerçekleştiren ve dünya toplamından yüzde 
14,1 pay alan ABD yer almaktadır. ABD’yi yüzde 9,7 pay 
ile Fransa, yüzde 6,8 pay ile Almanya, yüzde 5,8 pay ile 
İngiltere ve yüzde 4,8 pay ile Belçika takip etmektedir.

 
2011 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 18 oranında ar-
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with 5.8 percent and Belgium with 4.8 percent. 
 
Realized as 6.8 billion dollars in 2011 by increasing 

18% compared to the previous year, the most important 
markets of world biscuit import were again U.S., France, 
Germany, England and Belgium respectively. Total share 
of these five countries in the world import in 2011 was 
38%.

WORLD BREAD AND 
BAKERY PRUDUCTS MARKET
Wheat bread is the only food product offering the hu-

man being more nutrients than any other food product in 
the world. Bread which is a source of carbohydrate, pro-
tein, Vitamin B and E is increasingly consumed particu-
larly in developed countries. However, it is seen that this 
demand is mainly on the whole wheat products. The rea-
son is that the population having healthy eating aware-
ness minimalizes the carbohydrate, fat and cholesterol 
income in their meals and maximizes the complex car-
bohydrates, dietary fibers and vegetable protein income.

According to the data of The Federation of Bakers rep-
resenting the bread and bakery products producers in 
UK, Europe is stated to have a bread market worth nearly 
32 million tons in a research made through 27 countries 
in The European Union in 2010. Average per capita bread 
consumption amount in EU is reported to be 50 kg. How-
ever this amount differs in every country. Although there 
has been a growth of consumption in Western Europe in 
2009 and 2010, the graphic remains more stable in com-
parison to the other regions of the world. While Germans 
and Australians consuming annually 80 kg bread are on 
the top of the bread consumption list of Western Europe, 
British and İrish people consuming less than 50 kg in a 
year are at the bottom of the list.

 
Similarly in USA, the total retail sales amount of bread 

in 2010 is 21.4 billion dollars. It is specified that there is 
a growth of 1.6% in retail sales from 2006 to 2010. Ac-
cording to the data of Agriculture and Agri-food Canada 
(AAFC), Americans prefer packaged bread. Packaged 
bread has a share of 65% in the bread market. Regarding 
the data, it is possible to say that the demand on pack-
aged white bread decreased between 2006 and 2011. 

Moreover, whole wheat bread sales outnumbered the 
White bread sales in 2010. The fact that producers di-
versified their products has a remarkable influence upon 
this. Following the increased self-awareness on nutrition, 
the minimization in high fructose corn syrup and sodium, 
also the production of different bread types by using eth-
nic ingredients influence the production and consump-
tion graphics of bread.  

tarak yaklaşık 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşen dünya 
bisküvi ithalatında en önemli pazarlar sırasıyla yine ABD, 
Fransa, Almanya, İngiltere ve Belçika olmaya devam et-
miştir. Bu beş ülkenin 2011 yılında dünya ithalatındaki 
toplam payları yüzde 38’dir. 

DÜNYA EKMEK VE UNLU MAMULLER PAZARI 
Diğer gıdalara kıyasla tüm dünyada insanoğluna tek 

başına en çok besin maddesi sunabilen gıda, buğday 
ekmeğidir. Karbonhidrat, protein, B ve E vitamini kay-
nağı olan ekmek, özellikle gelişmiş ülkelerde her geçen 
yıl daha çok üretilmektedir. Ancak bu talebin daha çok 
tam tahıllı ürünler üzerinden devam ettiği görülmektedir. 
Bunun sebebi ise beslenme konusunda bilinçlenen nüfu-
sun basit karbonhidrat, yağ ve kolesterol alımını azaltıp 
kompleks karbonhidrat, diyet lifli ve bitkisel proteinlere 
yönelmiş olmasıdır.

İngiltere’de ekmek ve unlu mamul üreticilerini tem-
sil eden The Federation of Bakers’ın yayımladığı bilgiye 
göre; 2010 yılında Avrupa Birliği’ne bağlı 27 ülkede ya-
pılan bir araştırmada, Avrupa’nın yaklaşık 32 milyon tonu 
bulan ekmek pazarına sahip olduğu belirtilmektedir. AB 
üyesi bir vatandaşın yıllık ekmek tüketimi ise ortalama 50 
kg olarak açıklanmaktadır. Ancak bu rakam ülkeden ülke-
ye çeşitlilik göstermektedir. Batı Avrupa’da 2009 ve 2010 
yıllarında tüketim artışı gözlense de dünyanın diğer bölge-
lerine kıyasla daha durağan bir tablo görülmektedir. Yılda 
yaklaşık 80 kg ekmek tüketen Almanya ve Avusturyalılar, 
Batı Avrupa ekmek tüketim listesinde ilk sırayı alırken, Bir-
leşik Krallık ve İrlanda ise yılda 50 kg’dan daha az olan 
ekmek tüketim oranı ile listenin en altındadır.

 
Aynı şekilde ABD’de, 2010 yılında ekmeğin peraken-

de satış toplamı 21,4 milyar dolardır. 2006 yılından 2010 
yılına kadar perakende satışında %1,6 oranında büyüme 
olduğu belirtilmektedir. Kanada Tarım Bakanlığı’nın ya-
yımladığı bilgiye göre, Amerikalıların tercihi paketlenmiş 
ekmek. Paketlenmiş ekmek pazarın % 65’ini oluştur-
maktadır. Verilere dayanarak, 2006-2011 yılları arasında 
paketlenmiş beyaz ekmeğe olan talepte düşüş olduğunu 
söylemek mümkündür.

 
Buna ek olarak, 2010 yılında tam tahıllı ekmek satış 

oranı beyaz ekmeği geride bırakmış durumdadır. Bunda 
üreticilerin ürünlerini çeşitlendirmesinin de etkisi büyük-
tür. Artan beslenme bilincini takiben, üreticilerin yüksek 
früktozlu mısır şurubu ve sodyumu azaltması; ayrıca daha 
etnik malzemeleri ekmeklerde kullanmaları sonucu yara-
tılan alternatif ekmekler, üretim ve tüketim grafiklerini de 
etkilemektedir.

 
Gelişmekte olan ülkelere bakıldığında ise ekmek tüke-

timinin çeşitli faktörlere bağlı olarak değiştiği görülmek-
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Also in developing countries, it seems that bread 
consumption diversifies depending on various factors 
like dependence of wheat market to the government, 
the degree of the differences between urban and rural 
population (food preferences, differences in tendency to 
processed or unprocessed food) and the rate of income 
growth especially in China, Southern Asia and Middle 
East. According to the presentation of Prof. Dr. Hikmet 
Boyacıoğlu, named Bread and Whole Wheat Bread Con-
sumption in Turkey and presented during the Dissemina-
tion of Whole Wheat Bread Symposium in 2012, while 
bread sales volume in 2005 is approximately 31 million 
tons, it approached to 37 million tons in 2010. Similarly, 
sales value of 61 million dollars in 2005 showed an in-
crease of 14 million Dollars until 2010. However, there 
has been a growth of 18% in packaged products be-
tween 2010 and 2011.

According to the data of the United Nations, in com-
parison to the previous year, an increase of 17.4% in 
imported bakery products has been recorded in 2008. 
Accordingly, total import volume of 16,454 million tons in 
2006 reached to 17,713 million tons in 2008. Similarly, 
the unit price per ton which is 1,966 dollars increased 
to 2,566 dollars in 2008. The products like biscuit and 
cake have the biggest share with their import value of 
22,770 billion dollars. Mixture, dough and infant formulas 
come right after with the import value of 11 billion dol-
lars. The notable increase in number of working women 
in comparison to previous years and growing importance 
of practical options increased the need for infant formula.

The import share of EU countries in the bakery prod-
ucts market is quite large. 27 EU countries’ total value 
of import in 2006 is 16.6 billion dollars. In 2008, this 
amount increased to 23.5 billion dollars. Also the total 
share of EU countries in the market is 51.59%. 

According to the data of Bakery Products Sector 
Report; world bakery products market showed a com-
pound growth rate of 3.9% between 2001 and 2010. 
In bakery products market where Europe is dominant, 
Asia and Pacific area’s growth rate is 6.93%. This rapid 
growth is a sign of the fact that the potential in Asia and 
Pacific area as an emerging market catch the attention. 

tedir. Özellikle Çin, Güney Asya ve Ortadoğu’da buğday 
pazarının devlet kontrolüne bağlılığı, kent ve kırsal nüfus 
arasındaki farkın derecesi (gıda tercihleri, işlenmiş ve iş-
lenmemiş gıdalara yönelim açısından farklılıklar) ve gelir 
artış hızına bağlı olarak ekmek tüketimi de çeşitlenmekte-
dir.  Prof.Dr. Hikmet Boyacıoğlu’nun 2012 yılında gerçek-
leştirilen Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Sempoz-
yumu’ndaki Türkiye’de Ekmek ve Tam Buğday Ekmeği 
Tüketimi sunumuna göre; 2005 yılı ekmek satış hacmi 
yaklaşık 31 milyon ton iken 2010 yılında 37 milyon tona 
yaklaşmıştır. Aynı şekilde 2005 yılında yaklaşık 61 milyon 
dolar olan satış değeri, 2010 yılına kadar 14 milyon do-
larlık büyüme kaydetmiştir. Ancak 2010-2011 yılları ara-
sında ambalajlı ürünlerde %18’e varan bir büyüme söz 
konusudur.

Birleşmiş Milletler’in verileri incelendiğinde, 2008 yılında 
unlu mamullerin ithalatında, bir önceki yıla göre %17,4’lük 
bir artış olduğu görülmektedir. Buna göre; 2006 yılı için 
16 milyon 454 bin ton olan toplam ithalat hacmi, 2008 
yılında 17 milyon 713 bin tona ulaşmıştır. Aynı şekilde ton 
başına 1,966 dolar olan birim fiyat, 2008 yılında 2,566 
dolara ulaşmıştır. Bisküvi, kek gibi gıdalar ise 2008 yılında 
22,700 milyar dolarlık ithalat değeri ile en büyük paya sa-
hiptir. Hemen arkasından 11 milyar dolarlık ithalat değeri 
ile karışım, hamurlar ve çocuk mamaları gelmektedir. Ön-
ceki yıllara kıyasla çalışan kadın nüfusundaki belirgin artış 
ve pratik seçeneklerin önem kazanması, beraberinde ha-
zır mamaya duyulan ihtiyacı da artırmıştır. 

AB ülkelerinin unlu mamuller ithalatındaki payı da ol-
dukça büyüktür. 2006 yılında 27 AB ülkesinin toplam itha-
lat rakamı 16,6 milyar dolardır. 2008 yılında ise bu rakam 
23,5 milyar dolara yükselmiştir. AB ülkelerinin pazardaki 
toplam payının ise %51,59 olduğu belirtilmiştir. 

Unlu Mamuller Sektör Raporu’nda yer alan bilgiye 
göre, dünya fırıncılık ürünleri pazarı 2001-2010 yılları 
arasında yıllık %3,9 bileşik büyüme oranı göstermiştir. 
Avrupa’nın baskın durumda olduğu fırıncılık ürünleri pi-
yasasında, Asya ve Pasifik bölgesinin büyüme oranı ise 
%6,93’dür. Bu hızlı büyüme, gelişen bir pazar olarak 
Asya ve Pasifik bölgesindeki potansiyelin dikkat çekti-
ğinin göstergesidir.
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Turkish people who like to try new tastes and combine them with tra-
ditional tastes reflect this in pasta, bread, desserts, confectionery and 
biscuit consumption as well. Flour, dough, additives used in bread mak-
ing and baking styles show difference. Also, various differences such as 
tools, equipment used in bread making and cereals used in flour making 
show the regional diversity. Turkish people represent diversity in the pref-
erence of desserts, candy and biscuit show great interest to the different 
biscuit products.

Yeni lezzetler denemeyi ve bunları geleneksel tatlarla harmanlamayı seven 
Türk halkı makarna, ekmek, tatlı, şekerleme ve bisküvi tüketimine de bunu 
yansıtmaktadır. Türkiye’de ekmek yapımında kullanılan un, hamur, içine 
katılan katkı maddeleri ve pişirme üslubu farklılık göstermektedir. Bunun 
yanı sıra ekmek yapımında kullanılan araç ve gereçten unun yapımında 
kullanılan tahıla kadar çeşitli farklılıklar da yöresel olarak bir renk teşkil 
etmektedir. Tatlı, şekerleme ve bisküvi tercihlerinde de çeşitlilik yansıtan 
Türk halkı farklı bisküvi ürünlerine yoğun ilgi göstermektedir

Türkiye’de Makarna, Bisküvi ve 
Ekmek Kültürü

Turkish cuisine has opened its gates to the new tastes 
created by the changing world and some industrial pro-
ducts as well as carrying a traditional cuisine culture to 
this day. Turkish people who like trying new tastes and 
combine them with traditional tastes, reflect this in pasta, 
bread, desserts, confectionery and biscuit consumption 
as well. Turkey holds the world record in annual bread 
consumption per capita and preserve both traditionally 
baked bread types and enjoy consuming them as well 
as increasing interest is shown to the  whole grain, pac-
kaged, industrial bread in accordance with the changing 
culture of its age. Similarly, the noodle which created a 
solid position in the cuisine for itself over the years now 
inclines towards the packaged pasta due to being more 
practical. Noodle which has newly entered into Turkish 
market has become popular among young people. This 
can be an indicator of an interest for discovering new 

Türk mutfağı uzun yıllara dayanan geleneksel bir mutfak 
kültürünü bugünlere taşımanın yanı sıra değişen dünya-
nın yarattığı yeni tatlara ve kimi endüstriyel ürünlere de 
kapılarını açmış durumdadır. Yeni lezzetler denemeyi ve 
bunları geleneksel tatlarla harmanlamayı seven Türk halkı, 
makarna, ekmek, tatlı, şekerleme ve bisküvi tüketimine 
de bunu yansıtmaktadır. Yıllık kişi başı ekmek tüketimin-
de dünya rekorunu elinde bulunduran Türkiye, hem gele-
neksel usulde pişirilen ekmek tiplerini muhafaza etmekte 
hem de çağın değişen kültürüne uygun olarak tam tahıllı, 
paketlenmiş, endüstriyel ekmeğe de giderek daha fazla 
ilgi göstermektedir. Aynı şekilde yüzyıllardır mutfaklarda 
kendine sağlam bir yer açmış olan erişte, günümüzde 
pratikliğinden ötürü hazır paketlenmiş makarnayla yer 
değiştirmektedir. Türkiye pazarına yeni giren noodle ise 
özellikle gençler arasında yaygınlaşmaktadır. Bu yönelimi, 
farklı tatlar keşfetmeye duyulan ilginin bir göstergesi ola-

PASTA, BISCUIT AND CAKE
CULTURE IN TURKEY
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tastes. Turkish people who reflect variety in their prefe-
rence of desserts, candies and biscuits preserve their 
traditional desserts at homes, restaurants and cafes and 
on the other hand show great interest to different biscuit 
products.  

PASTA CULTURE IN TURKEY 
Pasta has a very long standing background in Turkey.  

Although industrial pasta production is traced back to 
the first years of Republic, consumption of noodle which 
is made at home is known to be traceable even more 
ancient history. In Turkey where all kinds of pasta co-
uld be found today, production type and methods also 
show difference in the same rate. Turkish cuisine having 
a great variety of tastes and preference of different tas-
tes in almost all geographical regions has a strong ef-
fect on this. For example, consumption of pasta in the 

rak görmek mümkündür. Tatlı, şekerleme ve bisküvi ter-
cihlerinde de çeşitlilik sergileyen Türk halkı, bir yandan ge-
leneksel tatlılarını evlerde, restoran ve kafelerde muhafaza 
etmekte bir yandan da birbirinden farklı bisküvi ürünlerine 
ilgi göstermektedir. 

TÜRKİYE’DE MAKARNA KÜLTÜRÜ 
Türkiye’de makarnanın oldukça eski bir geçmişi vardır. 

Her ne kadar sanayi bazında makarna üretimi Cumhuriye-
tin ilk yıllarına dayansa da, evde hazırlanan eriştelerin tü-
ketiminin çok eskilere uzandığı bilinmektedir. Günümüzde 
her çeşit makarnanın bulunabildiği Türkiye’de, makarna-
nın tüketim şekli de aynı oranda çeşitlilik göstermektedir. 
Türk mutfağının çok çeşitli damak tatlarını barındırması ve 
hemen hemen her coğrafi bölgede birbirinden farklı lez-
zetlerin tercih edilmesi, bunda etkili olmaktadır. Örneğin; 
Türkiye’nin en kozmopolit bölgesi olan Marmara bölge-
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Marmara Region which is the most cosmopolitan region 
of Turkey also shows a large difference in pasta culture, 
particularly in out-of-home areas.  Imported or domestic 
almost all kinds of pasta is likely to be found in İstanbul 
and neighbor regions pasta presentations prepared with 
the world’s most famous sauces are especially popular in 
and around Istanbul.   

It is known that in Aegean and Mediterranean Regions 
pasta consumption occurs mostly via vegetable sauces. 
Such regions where various vegetable and herbs can be 
found abundantly due to geographical reasons, the pa-
late is inclined towards blending all kinds of dishes with 
products such as olive oil, thyme, cheese indigenous to 
such region, tomato, pepper and garlic. Although the 
preferences are inclined towards bulgur in East and So-
utheast Anatolia it can be seen that the pasta is preferred 
with dense tomato sauces and hot sauces. 

It can be seen that in Turkey general pasta consumpti-
on is being carried out over noodles. It can be seen that 
the local dishes are flavored with noodles and noodle is 
the main ingredient for different types of dishes. Pasta 
with walnut which is especially famous around Bolu is an 
example to this. Noodles which are prepared with walnut 
and hard cheese is grated on it, added butter as a last 
step and consumed popularly.  Even though being a con-
sumption culture which has spread throughout Turkey in 
time, using noodles in soup is frequently preferred in Black 
Sea cuisine frequently. Noodle soup which is offered to-
gether with different foods such as yoghurt, meatballs, 
green lentil, beans, and chickpeas is served mostly in the 
form of soup which is called “tutmaç soup” by adding 
peppermint on it and it is quite famous in Turkish cuisine. 

As it is mentioned above, pasta started to be produced 
industrially in Turkey at the beginning of 20th century; 
pasta industry showed a significant growth. Turkey which 
reached to high amount in pasta import and export in re-
cent years particularly could not reach to the same level 
in consumption. The reason of not reaching to desired le-
vels in pasta production is attributed to various reasons. 
One of them is that the sauce culture is not yet develo-
ped enough in Turkish people. This is very clear; the main 
element in the presentation of pasta as a main dish is the 
sauce. Pasta sauce culture which is settled in various 
countries of the world is generally diversified over tomato 
paste and yoghurt.  Along with this pasta cooking is not 
settled correctly in Turkish society yet.  The pasta which 
is not cooked in due form loses its taste and nutritional 
values and cannot find the value it deserves. 

The second reason of why pasta culture is not sett-
led in Turkish society is the misinformation regarding 
the pasta. One of the most distinct one is the belief that 

sinde, makarna kültürü, özellikle ev dışı tüketim alanla-
rında bir hayli çeşitlilik gösterebilmektedir. İthal ya da yerli 
makarna çeşitlerinin, birbirinden farklı soslarla hazırlan-
mış sunumlarına İstanbul ve çevresinde sıkça rastlamak 
mümkündür.

 
Ege ve Akdeniz bölgelerinde makarna tüketiminin daha 

çok sebzeli soslar üzerinden gerçekleştiği bilinmektedir. 
Coğrafi olarak çeşitli sebze ve otların bolca bulunduğu bu 
bölgelerde damak zevki de her türlü yemeği zeytinyağı, 
kekik, yöreye özgü peynirler, domates, biber ve sarımsak 
gibi ürünlerle harmanlamaya yöneliktir. Doğu ve Güney-
doğu Anadolu’da ise her ne kadar tercihler bulgura yö-
nelse de makarnanın yoğun salçalı ve acılı soslarla tercih 
edildiği görülmektedir. 

Türkiye genelinde ise makarna tüketiminin daha çok 
erişte üzerinden gerçekleştiği görülmektedir. Yöresel ye-
meklerin erişte ile lezzetlendirildiği, eriştenin birçok yemek 
çeşidinin ana malzemesi olduğu görülmektedir. Özellik-
le Bolu civarında meşhur olan cevizli makarna buna bir 
örnektir. Cevizle hazırlanan ve üzerine yağsız, sert pey-
nir rendelenen erişteye son olarak tereyağı ilave edilir ve 
oldukça beğenilerek tüketilir. Her ne kadar zamanla tüm 
Türkiye’ye yayılmış bir tüketim kültürü olsa da, eriştenin 
çorba içerisinde kullanılması da sıklıkla Karadeniz mutfak 
kültüründe tercih edilmektedir. Yoğurt, köfte, yeşil merci-
mek, fasulye, nohut gibi farklı gıdalarla birlikte çorbası ya-
pılabilen erişte, en çok da “tutmaç çorbası” denilen çorba 
çeşidi içerisinde, üzerine nane de eklenerek servis edilir 
ve Türk mutfağında oldukça meşhurdur. 

Yukarıda da değinildiği gibi Türkiye’de sanayi bazında 
makarna üretimi, 20. yüzyılın başlarında hayata geçmiş 
ve yıllar içerisinde de makarna sanayi önemli gelişmeler 
göstermiştir. Özellikle son yıllarda makarna üretiminde ve 
ihracatında oldukça yüksek rakamlara ulaşan Türkiye, tü-
ketimde ise aynı seviyeye ulaşmamıştır. Makarna tüketi-
minde istenilen seviyeye ulaşılmaması ise çeşitli nedenlere 
bağlanmaktadır. Bunlardan biri, Türk halkının sos kültürü-
nün henüz yeterince gelişmemiş olmasıdır. Şu çok açıktır; 
başlı başına bir yemek olarak makarnanın sunumundaki 
asıl öğe sosudur. Fakat dünyanın çeşitli ülkelerinde yerle-
şik olan makarna sosu kültürü, Türk mutfağında genellikle 
salça ve yoğurt üzerinden çeşitlenmektedir. Bunun yanı 
sıra makarna pişirimi de Türk toplumunda henüz doğru 
şekilde yerleşmemiştir. Usulüne uygun şekilde pişirilme-
yen makarna, lezzetini ve besin değerini kaybetmekte, 
hak ettiği değeri bulamamaktadır. 

Türk toplumunun makarna kültürünün henüz yerleşme-
miş olmasında ikincil sebep ise makarna hakkındaki yanıl-
gılardır. Bunlardan en belirgin olanı makarnanın kilo aldı-
ran, besin değeri fazla yüksek olmayan bir gıda olduğuna 
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pasta is a food which is fattening and with not so high 
nutritional values. Most people in society do not know 
the ingredients of pasta precisely and think that products 
such as rice, bread, and bulgur are healthier. 

Of course changing lifestyle in recent years has effec-
ted the pasta consumption of Turkish people. According 
to the report dated 2013 of International Pasta Organiza-
tion (IPO) the yearly consumption of pasta per capita in 
2013 has reached to 6,6 kg in Turkish society for whom 
the pasta consumption is increasing gradually.  Increase 
in the production variety, inclination of the working po-
pulation towards packaged, easy to cook and nutritious 
foods have become inevitable.  

BREAD CULTURE IN TURKEY
Turkey plays the role of a bridge between the cultu-

res and this situation has caused a diversification in diet 
culture as well as in lots of other areas. Bread which is 
the main nutrient of people is one of the most prominent 
parts in cuisine culture with different types. Traditionally 
considered, flour, dough, and additives used in bread 
making and baking styles show difference in Turkey. Also 
various differences such as tools and equipment used in 
bread making and the cereals used in the bread making 
show the regional diversity. 

It is not enough to define the place of the bread in Tur-
kish culture as main nutrient.  Bread is considered holy 
in Turkish culture.  Due to this reason, bread is known to 
be used for swearing an oath in Turkish language, used 
in some idioms and various sayings. It is possible to dis-

dair inançtır. Toplumun birçok kesimi makarnanın içeriğini 
tam olarak bilmemekte, pirinç, ekmek, bulgur gibi ürün-
lerin makarnadan daha sağlıklı olduğunu düşünmektedir. 

Elbette son yıllarda değişen yaşam koşulları Türk hal-
kının makarna tüketimini de etkilemiştir. Uluslararası Ma-
karna Organizasyonu’nun (IPO) 2013 tarihli raporuna 
göre, makarna tüketimi giderek artan Türk toplumunun 
2013 yılında kişi başı yıllık makarna tüketimi 6,6 kg’a yük-
selmiştir. Üretim çeşitliliğinin artması ve çalışan nüfusun 
makarna gibi paketlenmiş, pişirimi kolay ve besleyici gı-
dalara yönelmesi kaçınılmaz olmuştur. 

TÜRKİYE’DE EKMEK KÜLTÜRÜ
Coğrafi konumu itibariyle Türkiye kültürler arası bir köp-

rü görevi görmektedir ve bu durum birçok alanda olduğu 
gibi beslenme kültüründe de çeşitlenmeye yol açmıştır. 
Halkın temel besin maddesi olan ekmek de farklı çeşitle-
riyle Türk mutfak kültürünün dikkati çeken parçalarından 
birdir. Yöresel olarak bakıldığında, Türkiye’de ekmek ya-
pımında kullanılan un, hamur, içine katılan katkı maddeleri 
ve pişirme üslubu farklılık göstermektedir. Bunun yanı sıra 
ekmek yapımında kullanılan araç ve gereçten, unun yapı-
mında kullanılan tahıla kadar çeşitli farklılıklar da yöresel 
olarak bir renk teşkil etmektedir. 

Ekmeğin genel olarak Türk kültüründeki yerini temel 
gıda olarak tanımlamak yetersiz kalmaktadır. Zira ekmek, 
Türk kültüründe bir nevi kutsal sayılmaktadır. Bu sebeple 
ekmek, edilen yeminlerden atasözü ve bir takım deyimle-
re kadar çeşitli deyişlerde yer almaktadır. Ekmeğin Türk 
mutfağındaki çeşitliliğini farklı gruplar altında inceleyebil-
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cuss the usage of bread in Turkish cuisine which shows 
great diversity under different groups. We can separate 
the bread into four groups by flour used in production 
such as barley, rye, wheat and maize and four groups 
again by baking method in oven, in ash, in embers and 
on sheet metal. 

Traditionally, when we have a look at the bread types 
prepared at our homes, it can be seen that these breads 
are baked in ovens called tandoori.  Salt, cumin, black 
cumin, fennel, saffron could be added to tandoori bread 
on special days and on holidays depending on the con-
tent of tandoori bread.  In addition to this it can be seen 
that the baked bread could be prepared with or without 
fermentation. It can also be seen that tandoori bread is 
used for bread with pepper and bread consumed with 
other foods such as spreadable and preferred also in the 
making of “lahmacun” which is very famous.

 
One of the most widely consumed bread types is flatb-

read. This type of bread which is baked on sheet metal 
is baked in almost all of the Anatolian regions and the 
method of preparing, however, could change. Flatbread 
which is usually baked from fermented dough and prepa-
red in circles is baked on sheet metal or in tandoori and 
its thickness or thin according to the use.  Its consumpti-
on could be diversified depending on the regional palates 
by spreading butter on it or placing cheese in between. 
Especially in the southeast region in Turkey, flatbread 
prepared from fermented dough and baked on sheet 
metal is consumed popularly. In Central Anatolia flatbre-
ad prepared using fermented dough and baked on sheet 
in smaller sizes are preferred. These types of flatbread 
are usually baked by using wheat flour but depending on 
the cereals raised in the region, the main ingredient may 
change. For example in Black Sea region usually corn 
flour and wheat flour is mixed or millet flatbread is baked. 

Another popularly baked bread type is pastry bread. 
Pastry is prepared by using non-fermented dough is 
spread thin via a rolling pin and baked on sheet. Pastry 
is one of the most settled foods in traditional Turkish 
cuisine. It can be said that pasty represents a culture 
which could be dated back to the nomads from Central 
Asia.  Pastry bread is baked on sheet since it is easy 
to carry and use but it could be baked on wood fire in 
some forest areas and on the fire lit by using the stalks of 
wheat on steppes.  These breads which are consumed 
by being wetted again and again have created a lot of fa-
cilitation for societies who live as nomads. In the cuisine 
culture of the Yoruks (Turkish Nomads) who still preserve 
their nomadic properties it is still being consumed as the 
main nutrient. Filo pastry bread could be prepared by 
putting vegetables, minced meat, onion and various fil-

mek mümkündür. Söz gelimi ekmek yapımında kullanılan 
un bakımından çeşitliliği arpa, çavdar, buğday ve darı ol-
mak üzere dört gruba ayırabiliriz. Pişirme yöntemi açısın-
dan da fırında, külde, korda ve sacda olmak üzere yine 
dörde ayırabiliriz. 

Evlerde hazırlanan geleneksel ekmek çeşitlerine bakıl-
dığında, bu ekmeklerin tandır adı verilen fırınlarda pişi-
rildiği görülmektedir. Tandır ekmeğinin içeriğine, yöresel 
zenginliklere bağlı olarak, bayramlarda ve özel günlerde 
tuz, kimyon, çörek otu, rezene, safran, susam ve haş-
haş eklenebilmektedir. Bunun yanı sıra pişirilen ekmeğin 
mayalı ve mayasız olarak da hazırlandığı görülmektedir. 
Tandır ekmeğinin biberli ekmek, katıklı ekmek gibi yiye-
cekler için kullanıldığı ve oldukça meşhur olan “lahmacun” 
yapımında da tercih edildiği görülmektedir.

 
Sıklıkla tüketilen ekmek çeşitlerinden bir diğeri bazlama 

ekmeğidir. Sacda pişirilen bu ekmek çeşidi, Anadolu’nun 
hemen hemen yer bölgesinde pişirilmektedir ancak yapı-
lış şekli değişebilmektedir. Genelde mayalanmış hamur-
dan pişirilen ve daire şeklinde hazırlanan bazlama, sac 
veya tandırda pişirilir ve kalınlığı da pişirime göre incelip 
kalınlaşabilir. Tüketimi ise yine yöresel tatlara bağlı ola-
rak üzerine tereyağı sürülerek, arasına peynir konularak 
çeşitlenebilir. Türkiye’nin özellikle Güneydoğu bölgesinde 
mayalı hamurla sacda pişirilerek hazırlanan sac ekmeği 
de sevilerek tüketilmektedir. Orta Anadolu’da ise mayalı 
hamur kullanılarak hazırlanmış, sac üzerinde daha küçük 
boyutlarda pişirilmiş bazlama ekmeği tercih edilmektedir. 
Bu bazlama çeşitleri genel olarak buğday unu kullanılarak 
pişirilmekte ancak yörede yetişen tahıla göre temel mal-
zeme değişim gösterebilmektedir. Örneğin Karadeniz yö-
resinde genellikle mısır unu ve buğday unu karıştırılmakta 
veya darı bazlaması yapılmaktadır. 

Sıklıkla pişirilen diğer bir ekmek çeşidi ise yufka ekme-
ğidir. Mayasız hamur kullanılarak hazırlanan yufka, ok-
lavayla incecik açılır ve sacda pişirilir. Yufka geleneksel 
Türk mutfağındaki en yerleşik yiyeceklerden biridir. Yufka 
için Orta Asya göçebelerine kadar dayanan bir kültürün 
temsilcisi denilebilir. Kullanımı ve taşıması kolay olduğu 
için sacda pişirilen yufka ekmek, kimi ormanlık bölgelerde 
odun ateşinde, bozkırda ise buğday sapları kullanılarak 
yakılan ateşte pişirilmektedir. Tekrar tekrar ıslatılarak tüke-
tilebilen ve uzun süre saklanması kolay olan bu ekmekler, 
göçebe yaşayan topluluklar için büyük kolaylık sağlamış-
tır. Günümüzde yaylalarda ve göçebelik özelliğini muha-
faza eden Yörüklerin mutfak kültüründe hala temel gıda 
olarak tüketilmektedir. Yufka ekmeği, arasına sebze, kıy-
ma, soğan ve çeşitli iç harçları konularak, börek gibi farklı 
yiyeceklerin hazırlanmasında da kullanılmaktadır.

 
Bazlama ve yufka ekmeğine kıyasla günümüzde özel-
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lings in different forms and so it can be used in making of 
some pastry types. 

Another type of bread which is consumed widely in the 
cities especially when compared to flatbread and pastry 
is the loaf of bread. In most regions this type of bread is 
named as “shop bread”.  Loaf of bread prepared with 
fermented dough is baked in almost all the bakers which 
are located in almost all the neighborhoods Loaf of bread 
has also had a place in different cultures and taken some 
features from these cultures. An example to this is ad-
ding potato to the dough during the baking of loaf bread 
in some cities. Bread with potato is baked as a result. 
Turks migrated from Balkans add potato to give flavor to 
the loaf bread prepared with fermented dough and whole 
meal flour. The bread which is prepared with fermented 
dough and which has gained fame as “Vakfıkebir bread” 
which is consumed a lot in Black Sea Region is someti-
mes flavored with sesame and poppy. A dessert type of 
this bread is prepared on special days by adding mate-
rials such as nuts, raisins, walnut.   Pita which is prepa-
red by keeping the fermented dough thinner and added 
minced meat, sausage, eggs and pastrami especially in 
Central Anatolia Region is consumed in almost all the 
regions of the country. 

Another type of bread which is preferred a lot in Turkish 
cuisine is corn bread. Due to the geographical reasons, 
in Black Sea Region growing corn is preferred instead 
of growing wheat. Corn which became one of the most 
important products of the region is used as a main ingre-
dient in the making of a large number of dishes. Due to 

likle şehirlerde daha sık tüketilen bir diğer ekmek çeşidi 
ise somun ekmektir. Çoğu yörede bu ekmek “çarşı ek-
meği” olarak adlandırılmaktadır. Mayalı hamurdan hazır-
lanan somun ekmek, hemen hemen her mahallede bu-
lunan fırınlarda pişirilmektedir. Somun ekmek de çeşitli 
halkların kültürlerinde yer edinmiş, kültürlere göre farklı 
tatların eklendiği ekmek türlerindendir. Bazı şehirlerde 
somun ekmeğinin pişirimi sırasında hamuruna patates 
eklenmesi, buna örnek olarak gösterilebilir. Balkanlardan 
göç etmiş Türkler de ekşi maya ve kepekli un kullanarak 
hazırladıkları somun ekmeğine patates ekleyip ekmeği 
lezzetlendirirler. Karadeniz Bölgesi’nde sıklıkla tüketilen 
ve “Vakfıkebir ekmeği” olarak ünlenmiş ekşi mayadan 
hazırlanan ekmek de kimi zaman susam ve haşhaşla tat-
landırılmaktadır. Özel günlerde bu ekmeklere fındık, kuru 
üzüm, ceviz gibi malzemeler karıştırılarak tatlı bir ekmek 
çeşidi hazırlanmaktadır. Mayalı hamurun daha ince tutul-
masıyla hazırlanan, özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde kıy-
ma, sucuk, yumurta ve pastırma gibi gıdalarla hazırlanıp 
servis edilen pide ise ülkenin hemen hemen her yerinde 
beğeniyle tüketilmektedir. 

Türk mutfağında sıklıkla tercih edilen bir diğer ekmek 
çeşidi ise mısır ekmeğidir. Karadeniz bölgesinde, coğrafi 
şartlardan dolayı buğday tarımı yerine ağırlıklı olarak mısır 
tarımı görülmektedir. Yörenin önemli bir ürünü haline ge-
len mısır ise birçok yemeğin yapımında temel malzeme 
olarak yerini almıştır. Bu sebeple mısır ekmeği Karadeniz 
bölgesinde yaygın şekilde tüketilmektedir. Karadeniz hal-
kı kimi zaman mısır ekmeğine yöreye özgü pazı, ıspanak, 
pırasa ve ısırgan gibi sebzeler de karıştırmaktadır.
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this reason corn bread is widely consumed in Black Sea 
region. People of Black Sea Region add vegetables such 
as orach, spinach, leek and nettle which are indigenous 
to the region. 

DESSERTS, CANDY AND BISCUITS CULTURE 
IN TURKEY
Consumption of desserts in Turkish cuisine is so vari-

ed that it requires a separate research article. However 
the consumption of desserts could be gathered under 
certain titles. The first one is the desserts with sorbet 
which are consumed in all the regions of our country. 
Desserts with sorbet which has a lot of types and among 
them “baklava”, “kadayıf” are prepared by using a thin 
dough similar to pastry and made by mixing flour, wa-
ter and salt. These pastries are added materials such 
as nuts, peanuts, walnuts between their layers and fla-
vored with a sorbet prepared additionally softens them 
and then they are baked. Another dessert prepared with 
pastry is “güllaç”. Pastries to be used for güllaç again 
are flavored by using walnut, nut or peanut or flavored 
with rose-water and pomegranate as desired and then 
dampened with milk. Güllaç pastry used to be prepared 
mainly at homes but nowadays it is industrialized and 
sold in packages in various businesses. Güllaç has al-
most become identical with Ramadan. It is known that 
güllaç consumption is higher in Ramadan when compa-
red to other months. Another desert with sorbet is the 
dumplings dessert. Dumplings have a place in a lot of 
cultures and prepared by frying the little balls of dough 
made from flour, water and yeast. 

In some desserts, rice and rice flour is commonly used 
in Turkish cuisine. These desserts which are consumed 
popularly are baked using milk. “sütlaç”, “muhallebi”, 
“kazandibi” and “keşkül” are the examples to this. The-
se desserts baked mixing rice flour, water and sugar are 
the traditional desserts of Turkish cuisine. Cooked rice is 
also added along with rice flour into the sütlaç.  There are 
some desserts which are prepared by using semolina. 
“revani”, semolina dessert with milk, “Kemalpaşa” and 
“şekerpare” could be shown as examples to such des-
serts which are prepared by cooking the semolina.  Also 
“halva” is made by semolina. “halva” which is prepared 
by mixing flour, semolina, oil, sugar and milk is a traditio-
nal dessert not only for Turkish cuisine but for Balkan and 
Middle East cuisines as well. 

Another part of the dessert culture of Turkish people 
is the cakes, cookies and sweet rolls which are based 
on flour and dough. These desserts which are prepared 
with flour, milk, sugar, egg as well as desserts with milk 
and sorbet are frequently sold in bakeries and consumed 
by Turkish people for years.  In the preparation stage of 

TÜRKİYE’DE TATLI, ŞEKERLEME
VE BİSKÜVİ KÜLTÜRÜ
Türk mutfağında tatlı tüketimi apayrı bir araştırma yazısı 

hazırlamayı gerektirecek kadar çeşitlidir. Ancak yine de 
tatlı tüketimi belirli başlıklar altında toplanabilir. Bunlardan 
ilki ülkenin tartışmasız her bölgesinde beğeniyle tüketilen 
şerbetli tatlılardır. Çok sayıda çeşidi olan şerbetli tatlılar-
dan “baklava”, “kadayıf” gibi tatlıların yapımında un, su ve 
tuz karıştırılarak hazırlanan ince yufka görünümlü hamur 
kullanılmaktadır. Aralarına fındık, fıstık, ceviz gibi malze-
meler eklenen ve ayrıca hazırlanan şerbetle lezzetlendiri-
len bu yufkalar, yumuşar ve usulüne uygun olarak pişirilir. 
Yufka ile hazırlanan bir diğer tatlı da “güllaçtır.” Güllaç için 
kullanılacak yufkalar ise yine ceviz, fındık, fıstık ya da ter-
cihe göre gülsuyu ve nar ile lezzetlendirilir ve sütle ıslatılır. 
Güllaç yufkası eskiden ağırlıklı olarak evlerde hazırlanır-
ken, günümüzde endüstrileşmiştir ve çeşitli işletmelerde 
paket içerisinde satılmaktadır. Güllaç özellikle Ramazan 
ayıyla adeta özdeşleşmiştir. Yılın diğer aylarına nazaran, 
ramazan ayında güllaç tüketiminin bir hayli yüksek oldu-
ğu bilinmektedir. Şerbetli tatlılardan bir diğeri de hamur 
tatlısıdır. Birçok kültürde de yer edinmiş olan hamur tatlısı 
un, su ve maya ile hazırlanan hamur toplarının kızartılıp 
şerbetlenmesi şeklinde servis edilir. 

Türk mutfağında kimi tatlılarda pirinç ve pirinç unu da 
sıklıkla kullanılmaktadır. Sevilerek tüketilen bu tatlılar süt 
kullanılarak pişirilmektedir. “Sütlaç”, “muhallebi”, “kazan-
dibi” ve “keşkül” buna örnektir. Pirinç unu, su ve şeker 
karışımından oluşan bu tatlılar tük mutfağının gelenek-
sel tatlılarındandır. Sütlacın içine pirinç ununun yanı sıra 
pişmiş pirinç de ilave edilmektedir. Tatlılar arasında, irmik 
kullanılarak hazırlananları da vardır. İrmiğin pişirilmesiyle 
hazırlanan bu tatlılara örnek olarak “revani”, sütlü irmik 
tatlısı, “Kemalpaşa” ve “şekerpare” gösterilebilir. Bunun 
yanı sıra irmikten “helva” da yapılmaktadır. Un, irmik, yağ, 
şeker ve sütün kavrulmasıyla hazırlanan “helva”, yalnızca 
Türk mutfağında değil, Balkan ve Ortadoğu mutfaklarında 
da yer edinmiş geleneksel tatlılardan biridir. 

Türk halkının tatlı kültürünün bir parçası da yine un ve 
hamur temelli kek, kurabiye ve benzeri tatlı çöreklerdir. 
Şerbetli ve sütlü tatlıların yanı sıra un, süt, şeker, yumurta 
gibi temel gıdalarla hazırlanan ve pastanelerde de sıklıkla 
satışı gerçekleştirilen bu tatlılar, yıllardır Türk halkının se-
verek tükettiği tatlılardır. Bu tatların hazırlanış aşamasında 
içine konulan malzeme de çeşitlenmektedir. 

Türklerin çikolatayla Osmanlı döneminde, içecek olarak 
tanıştıkları sanılmaktadır. Ancak ilk çikolata fabrikası ve çi-
kolata içeren ürünler Cumhuriyet’in ilk yıllarında üretilme-
ye başlamıştır. Günümüzde ise çikolata tüketimi oldukça 
yaygındır ancak diğer ülkelere, özellikle Avrupa ülkelerine 
göre tüketim oranı oldukça geridedir. Bunun en büyük 
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such desserts, the materials put into them also vary. 

It is thought that Turkish people are met with chocolate 
in the period of Ottomans. However the first chocolate 
factory and products containing chocolate started to be 
produced in the first years of the Republic. Today choco-
late production is very common but consumption is not 
as developed as the other countries - especially Europe-
an countries.  One of the strongest reasons of this is that 
these traditional desserts have still been favored domi-
nantly and preferred mostly.  The materials widely used 
in cake, cookies and pastries are nut, walnut, peanut and 
various fruits. It can be seen that dried nuts especially 
walnut and peanuts are used as toppings on desserts 
with milk and sorbet and fruits are used in cakes and 
cookies mostly.  The biggest reason for this is that the 
soil of Turkey is located on a rich geographical area for 
growing all kinds of fruits and nuts.  

It can be seen that confectionaries have a traditional 
place in the Turkish cuisine. It is a common tradition to 
offer some confectionaries and desserts on holidays, 
religious days, and ceremonies such as engagement or 
wedding. Generally chestnut sweet, almond sweets, rock 
candy, Turkish delight, sweet sausage and ring candy is 
offered in such rituals.  In time chocolate added among 
such treats. These confectionaries which date back to 
Ottoman period and which are still being consumed are 
both included in the industrial production and produced 
specially by some special bakeries which make boutique 
production. 

In biscuit consumption it can be seen that lots of va-
rieties have now taken their places on the shelves when 
compared to past. According to the Bakery Sector Re-
port dated June 2010 published by Central Anatolia 
Exporters’ Union, the per capita biscuit consumption in 
Turkey changes between3,8 and 4 kg. When this rate is 
compared to Europe with 10-15 kg per capita, it is quite 
low but it continues to increase. There are some biscuit 
types which are counted as classics by the Turkish peop-
le. The most popular biscuits are chocolate filled biscuits, 
biscuits with cream and biscuits with 
chocolate chips. These biscuits are 
seen as snacks today especially by 
the youth and consumed in the ho-
mes as treats. Along with this it can 
be seen that the biscuits are used in 
the making of lots of desserts with 
milk.  Consumption of beverages 
such as tea or coffee in public cau-
ses biscuits with chocolate, cream, 
nut or walnut to be offered as treats 
together with such beverages. 

sebeplerinden biri, geleneksel tatlıların hala mutfağımızın 
vazgeçilmezleri arasında yer alması ve tercihlerin çoğun-
lukla bu ürünlerden yana kullanılmasıdır. Kek, kurabiye ve 
çöreklerde sıklıkla kullanılan malzemeler ise fındık, ceviz, 
fıstık ve çeşitli meyvelerdir. Kuruyemişlerin, bilhassa ceviz 
ve fıstığın şerbetli ve sütlü tatlıları süsledikleri, meyvelerin 
ise kurabiyelerde, keklerde çokça kullanıldığı görülmekte-
dir. Bunun en büyük sebebi Türkiye topraklarının her tür-
lü meyvenin ve kuruyemişin bolca yetiştirildiği zengin bir 
coğrafya olmasıdır. 

Şekerlemelerin Türk mutfağında geleneksel bir yer 
edindikleri görülmektedir. Bayramlarda, mevlit ve kandil 
gibi dini günlerde veyahut düğün, nişan gibi kutlamalar-
da bazı şekerleme ve tatlıların ikram edilmesi yaygın bir 
adettir. Bu ritüellerde genellikle kestane şekeri, badem 
şekeri, akide şekeri, lokum, sucuk şekeri ve halka şe-
ker ikram edilir. Zamanla bu ikramlık ürünlere çikolata da 
dahil olmuştur. Osmanlı döneminden günümüze kadar 
süregelmiş, hala tüketilmekte olan bu şekerlemeler hem 
endüstriyel üretime dâhil olmuştur hem de butik üretim 
yapan bazı köklü şekerciler tarafından özel olarak üretil-
mektedir. 

Bisküvi tüketiminde ise eskiye göre daha çok çeşidin 
raflarda yer aldığı görülmektedir. Orta Anadolu İhracatçı 
Birlikleri’nin yayımladığı Haziran 2010 tarihli Unlu Mamul-
ler Sektör Raporu’na göre, Türkiye’de kişi başı bisküvi 
tüketimi yıllık olarak 3,8 ile 4 kg arasında değişmektedir. 
Bu miktar kişi başına 10-15 kg’ın düştüğü Avrupa’yla kı-
yaslandığında oldukça düşük olsa da, giderek artmaya 
devam etmektedir. Türk halkının yıllardır artık klasik olarak 
gördüğü bir takım bisküvi çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar-
dan en yaygın olanı, çikolata dolgulu, kremalı ve damla 
çikolatalı bisküvilerdir. Bu bisküviler, günümüzde özellikle 
gençler arasında atıştırmalık olarak görülmekte ve evlerde 
ikramlık olarak tüketilmektedir. Bunun yanı sıra sade bis-
küvilerin de halk arasında birçok sütlü tatlının yapımında 
kullanıldığı görülmektedir. Çay ve kahve gibi içeceklerin 
halk arasında sıklıkla tüketilmesi, bu içeceklerin yanında 
çikolatalı, kremalı, fındıklı ve cevizli bisküvilerin de ikram 
edilmesine sebep olmaktadır. 
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