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Dear Readers, 

We are together with you again with 2015 autumn issue of our 
Magazine. One of the matters discussed in this issue is packag-
ing and storing. I should state that those stating their ideas on 
this subject put an emphasis on mostly hunger and food waste. 
Let me explain: according to the latest data, world population ex-
ceeded 7 billion but the entire population is not nourished enough. 
According to “The State of Food Insecurity in the World (SOFI 
2015) prepared by UN Food and Agriculture Organization (FAO), 
International Fund for Agricultural Development (IFAD) and The 
World Food Programme (WFP), nearly 795 million people around 
the world suffer from malnutrition. In another word, more than 10 
percent of world population is facing hunger. 

Considering the increasing rate of world population, negative 
effect of residential areas and climate change on food sources, 
or use of food sources for other reasons, this problem is likely to 
grow in the future. 

While inability to provide to the society sufficient food is a prob-
lem itself, wasting food is also added to that. Storage and packag-
ing come into play at this point. In case of providing appropriate 
packaging and storage conditions, it is possible to ensure a very 
serious amount of food saving. 

Sadettin Korkut, Chairman of the Board of Packaging Manufac-
turers Association, gives the following striking information in this re-
gard: “Especially transportation of the food without deterioration and 
longer-term storage by maintaining their freshness is possible with 
packaging. In this respect, packaging is quite important to prevent 
food waste. In developed countries where packaging consumption 
is high, in Western Europe for instance, only 2-3 percent of the food 
is wasted with packaging. In less developed countries where pack-
aging consumption falls, this rate can be 50-60 percent.”

Yavuz Eroğlu, Executive Board Member of EUPC European 
Plastics Manufacturers Association also mentions this issue and 
states: “Along with the increase of the world population, each day 
brings poverty and hunger. The only solution to ensure the popula-
tion has a healthy diet, to avoid wasting by using limited resources 
efficiently is packaging. By packaging food in the right way, losses 
can be reduced by half.”

In such an environment, developing solutions to reduce waste 
is the primary target; the second should be looking for ways to 
increase food production, naturally.

Hope to meet you in the next issue… 

Best regards… 

Değerli okurlar,

Dergimizin 2015 sonbahar sayısıyla bir kez daha sizlerle birliktey-
iz. Bu sayıda ele alınan ana konulardan biri ambalaj ve depolama. 
Konuyu işlerken, fikir beyan edenlerin en çok üzerinde durdukları 
noktalardan birinin açlık ve gıda israfı olduğunu belirtmeliyim. 
Nedenini şöyle açıklayalım; En güncel verilere göre dünya nüfusu 7 
milyarı aştı ancak bu nüfusun tamamı yeterli beslenme koşullarına 
sahip değil. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal 
Kalkınma Fonu (IFAD) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından 
her sene yayınlanan “Dünyadaki Gıda Güvencesizliğinin Durumu 
(SOFI 2015)” raporuna göre, dünya genelinde yaklaşık 795 milyon 
kişi yetersiz besleniyor. Yani dünya nüfusunun yüzde 10’undan 
fazlası açlık gibi bir sorunla karşı karşıya.

Nüfusun artış hızını, yerleşim alanlarının ve iklim değişikliğinin 
gıda kaynakları üzerindeki olumsuz etkisini ya da gıda kaynaklarının 
başka amaçlarla kullanımının artmasını göz önüne aldığınızda, 
gelecekte bu sorunun daha da büyümesi son derece muhtemel. 

Topluma yeterli beslenebileceği gıdayı sağlayamamak zaten bir 
sorun iken, buna bir de israf ekleniyor. Depolama ve ambalaj ise 
işte bu noktada devreye giriyor. Çünkü uygun ambalaj ve depol-
ama koşullarının sağlanması halinde çok ciddi miktarda bir gıda 
tasarrufu sağlamak mümkün.

Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin 
Korkut, bu konuda şu çarpıcı bilgiyi veriyor: “Özellikle gıda mad-
delerinin bozulmadan taşınması ve tazeliğinin korunarak daha 
uzun süre saklanması ambalaj sayesinde mümkün olabiliyor. Bu 
bakımdan ambalaj, gıda israfının önlenmesi açısından oldukça 
önemlidir. Ambalaj tüketiminin yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde, 
örneğin Batı Avrupa’da, ambalajlama sayesinde gıdaların sadece 
yüzde 2-3’ü israf oluyor. Ambalaj tüketiminin düştüğü az gelişmiş 
ülkelerde ise bu oran yüzde 50-60’ları bulabiliyor.”

EUPC Avrupa Plastik Üreticileri Birliği’nin İcra Kurulu Üyesi 
Yavuz Eroğlu da aynı konuya değiniyor ve şunları ifade ediyor: 
“Dünya nüfusunun her geçen gün artması beraberinde yoksulluğu 
ve açlığı da getiriyor. Nüfusun sağlıklı bir şekilde beslenme-
sini sağlamak, sınırlı kaynakları verimli kullanarak israfı önlemek 
için tek çözüm ambalaj. Gıdaları doğru şekilde ambalajlayarak, 
kayıpları yarı yarıya azaltabiliriz.”

Böylesi bir ortamda öncelikli hedef israfı azaltacak çözümleri 
geliştirmek, ikincisi de gıda üretimini arttırmanın yollarını aramak 
olmalıdır elbette. 

Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle…

Saygılarımla…

Hunger and food waste! Açlık ve gıda israfı!

EDITOR
EDİTÖR
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Mondelez International announced the launch of bel-
Vita breakfast biscuits in China, following its successful 
rollout in more than 50 markets around the world. Mon-
delez International is already the No. 1 biscuit maker in 
China with beloved brands such as Oreo, Chips Ahoy! 
and TUC. Leveraging consumer snacking trends around 
health and nutrition, the company is now bringing the 
very first breakfast biscuits to China. 

belVita has been one of the company’s most suc-
cessful innovation platforms. Born in France as Petit 
Déjeuner, the company launched the belVita brand in 
2010 and has quickly expanded throughout Europe, 
Brazil, North America and Australia. Today, belVita is 
available in 54 countries and has become a global bre-
akfast icon, generating over $600 million in revenues in 
2014.

“Consumers in both developed and emerging mar-
kets are increasingly interested in health and nutrition for 
themselves and for their families,” said Mark Clouse, EVP 
and Chief Growth Officer. “We’re tapping into this trend 
and are determined to become the global leader in well-
being snacks. Our goal is to have 50 percent of our port-
folio in the well-being space by 2020, up from more than 
a third of total revenue today.”

“As the market leader in biscuits, we want to make 
the biscuit category relevant to people who have health 
and wellness in mind. That’s why we’re bringing belVita, 
an entirely new global category, to China,” said Stephen 
Maher, President of Mondelez China.

Mondelēz International, dünya genelinde 50’den fazla 
pazarda başarıyla müşterinin beğenisine sunulan belVi-
ta kahvaltılık bisküvileri şimdi de Çin’de satışa çıkardı-
ğını duyurdu. Mondelez International zaten Oreo, Chips 
Ahoy! ve TUC gibi sevilen markalarla Çin’deki 1 numaralı 
üreticisi konumunda. Tüketicinin sağlık ve beslenme çev-
resinde yaygınlaşan atıştırma eğilimlerinden yararlanan 
şirket, şimdi de Çin’e ilk kahvaltılık bisküvilerini getiriyor.

Şirketin en başarılı inovasyon platformlarından biri olan 
belVita, Petit Déjeuner olarak Fransa’da doğdu. 2010 yı-
lında firma belVita markasını başlattı ve hızlı bir şekilde 
Avrupa, Brezilya, Kuzey Amerika ve Avustralya’da mar-
kanın alanını genişletti. Bugün 54 ülkede bulunan belVi-
ta, 2014 yılında gelirlerinin 600 milyon $ üzerinde üretim 
gerçekleştiren küresel bir kahvaltı simgesi haline geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan EVP ve Kıdemli Büyü-
me Başkanı Mark Clouse, şunları aktarıyor: “Gelişmiş ve 
gelişmekte olan pazarların her ikisindeki tüketiciler, ken-
dileri ve aileleri için sağlık ve beslenme konusuna her ge-
çen gün daha fazla ilgi göstermektedir. Biz bu eğilimlere 
dokunuyoruz ve sağlıklı aperatiflerde dünya lideri olmak 
için kararlıyız. Hedefimiz 2020 yılına kadar sağlık alanın-
da portföyümüzün yüzde 50’sine, bugün toplam gelirin 
üçte birinden daha fazlasına sahip olmaktır.”

Mondelez Çin Başkanı Stephen Maher ise “Bisküvide 
pazar lideri olarak, akıllarında sağlık ve zindelik düşünce-
sine insanlar için ilgili bisküvi kategorisini oluşturmak isti-
yoruz. Bu yüzden Çin’e tamamen yeni bir küresel kategori 
olan belVita’yı getiriyoruz.” diyor. 

belVita brings nutrition, taste and convenience to Chinese breakfast tables. Launch supports the 
company’s strategy to accelerate growth by expanding proven innovation platforms in key markets.

belVita, Çin kahvaltı masalarına beslenme, lezzet ve kolaylık getiriyor. Ürünün lansmanı,  kilit pazarlarda 
kanıtlanmış yenilik platformalarını genişleterek şirketin büyümeyi hızlandırma stratejisini destekliyor.

Mondelez International, 
Çin’de belVita kahvaltı 
bisküvileri tanıttı

Mondelez International 
introduces belVita 
breakfast biscuits in China
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Specializing in investments in 
consumer products companies, a 
leading private equity firm Swan-
der Pace Capital acquired Voort-
man Cookies, premier manufac-
turer and marketer of cookies and 
wafers. Based out of Burlington, 
Ontario, Voortman Cookies pro-
ducts are sold in retailers throug-
hout the world. 

Giving a speech about the issue, 
Swander Pace Capital Managing 
Director Andrew Richards said: 
“For over 60 years, Voortman Co-
okies has remained one of the most well-known brands and 
has grown its footprint throughout North America and ac-
ross the world. We see a huge opportunity to help the com-
pany expand even further through increased investment in 
product innovation, distribution and marketing.”

CEO of Voortman Cookies, Harry Voortman says: “I’m 
pleased to announce our search for a new majority sha-
reholder who values our team and what we’ve built has 
resulted in this exciting agreement with Swander Pace 
Capital. As I begin to transition from CEO to shareholder, 
advisor and board member, it is important to me to find 
an experienced partner who would carry on the Voortman 
Cookies legacy into the future.” 

In addition to the acquisition by Swander Pace Capital, 
Mr. Voortman will transition his role as CEO to Douglas 
MacFarlane, who brings valuable leadership experience 
growing food and consumer products brands. 

MacFarlane says about this role: “I want to thank Harry 
for the warm welcome and support that he has offered 
me as part of this transition. I am excited to continue his 
longstanding tradition of quality products and market le-
adership,” said MacFarlane. “It is an exciting time for Vo-
ortman Cookies, and I look forward to working with our 
incredible team and a seasoned strategic and financial 
partner to enhance our innovation and seize the opportu-
nities in front of us.”

Tüketici ürünleri şirketlerindeki 
yatırımlarda uzmanlaşmış, önde 
gelen bir özel sermaye şirketi olan 
Swander Pace Capital, Kanada’nın 
önde gelen kurabiye ve gofret üre-
ticisi ve pazarlamacısı Voortman 
Cookies’i satın aldı. Burlington, On-
tario merkezli Voortman Cookies’in 
ürünleri, dünya çapındaki peraken-
decilere satılıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Swander Pace Capital Genel Mü-
dürü Andrew Richards, şunları ak-
tardı: “Voortman Cookies, 60 yılı 

aşkın bir süredir Kanada’da en iyi bilinen markalarından 
biri olarak kalmıştır ve Kuzey Amerika’daki ve dünyadaki 
ayak izini büyütmeye devam etmiştir. Ürün yeniliği, dağı-
tım ve pazarlamada, artan yatırımlar yoluyla şirketi daha 
da genişletmek için büyük bir fırsat görüyoruz.”

Voortman Cookies CEO’su Harry Voortman ise şunları 
dile getiriyor: “Ben, ekibimize değer veren yeni çoğunluk 
hissedarı için sürdürdüğümüzü arayışı ve Swander Pace 
Capital’le sonuçlanan, heyecan verici bir anlaşmayı inşa 
ettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Danışmanlık, 
yönetim kurulu üyeliği ve hissedarlıktan CEO’luğa geçti-
ğimde, gelecekte Voortman Cookies mirasını taşıyacak 
deneyimli bir iş ortağı bulmak benim için önemliydi.”

Swander Pace Capital tarafından edinime ek olarak, Mr. 
Voortman, gıda ve tüketici ürünleri markalarında büyüyen 
değerli bir liderlik deneyimi sunan Douglas MacFarlane’i, 
CEO rolüyle göreve getirecek.

MacFarlane, bu görev için şunları ifade ediyor: “Bana 
bu geçişin bir parçası olma teklifinde bulunan Harry’e, sı-
cak karşılama ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum. 
Onun, uzun zamandır devam eden kaliteli ürünler ve pa-
zar liderliği geleneğini devam ettireceğim için heyecanlı-
yım. Bu Voortman Cookies için heyecan verici bir zaman 
ve ben, inanılmaz ekip ve deneyimli bir stratejik ve mali 
ortak ile yeniliklerimizi geliştirmek ve önümüzdeki fırsatları 
kaçırmamak için çalışmak konusunda sabırsızlanıyorum.” 

Swander Pace Capital, a private equity firm, announced to have acquired Voortman Cookies, one 
of the most well-known brands in Canada.

Özel sermaye şirketi Swander Pace Capital, Kanada’da en iyi bilinen markalarından biri olan Voort-
man Cookies’in çoğunluk hisselerini aldığını duyurdu.

Swander Pace Capital, Voortman Cookies’in çoğunluk
hissesini satın aldı

Swander Pace Capital acquires majority stake 
in Voortman Cookies
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International Conference on Sustainable Agriculture and 
Environment which was organized the second by The Mi-
nistry of Food, Agriculture and Livestock and Selçuk Univer-
sity; which gathered hundreds of scholars, engineers, rese-
archers and industrial professionals from 16 countries was 
held in Konya. In the conference, supported by TUBITAK, The 
University of North Carolina, The University of Sabelas Maret, 
Konya Food and Agriculture University, International Maize 
and Wheat Improvement Center (CIMMYT) and International 
Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), 
policies for agriculture and environment were discussed. 

Giving the presentation “Barilla Sustainable Agriculture 
and Milano Protocol”, Barilla Raw Material Purchasing Ma-
nager Dr. Cesare Ronchi mentioned the practices they imp-
lemented as a company and the results they obtained du-
ring the opening session of the conference on “Sustainable 
Agriculture and Biotechnology”. Saying Barilla which dates 
back 138 years ago reflects its sustainability philosophy with 
from farm to fork motto “Good for you, good for the planet”, 
Ronchi stated that as a company they managed to redu-
ce water consumption and carbon emission although they 
grew 3 percent in 2014 and increased their production from 
1.7 million tons to 1.8 million tons. Ronchi continued as fol-

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi 
tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 16 ülkeden yüzlerce 
akademisyen, mühendis, araştırmacı ve sektör profesyoneli-
ni bir araya getiren Uluslararası Sürdürülebilir Tarım ve Çevre 
Konferansı, Konya’da gerçekleştirildi. TÜBİTAK, ABD North 
Dakota Üniversitesi, Sabelas Maret Üniversitesi, Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi, Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştir-
me Merkezi (CIMMYT) ve Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal 
Araştırma Merkezi (ICARDA) tarafından desteklenen konfe-
ransta, tarım ve çevre politikaları masaya yatırıldı. 

Konferansın “Sürdürülebilir Tarım ve Biyoteknoloji” ko-
nulu açılış oturumunda “Barilla Sürdürülebilir Tarım Pro-
jesi ve Milano Protokolü” başlıklı bir sunum yapan Barilla 
Hammadde Tedarik Direktörü Dr. Cesare Ronchi, şirket 
olarak sürdürülebilirlik konusunda gerçekleştirdikleri uy-
gulamaları ve elde ettikleri sonuçları aktardı. Tarihi 138 yıl 
öncesine dayanan Barilla’nın, sürdürülebilirlik felsefesini, 
tarladan sofraya “Senin için iyi, gezegen için iyi (Good for 
you, good for the planet)” mottosuyla özetlediğini aktaran 
Ronchi, şirket olarak 2014 yılında hacimde yüzde 3 bü-
yüme sağlamalarına ve üretimlerini 1.7 milyon tondan 1.8 
milyon tona çıkarmalarına rağmen, su tüketimi ve karbon 
emisyonunu azaltmayı başardıklarını kaydetti. Ronchi, 

Speaking at International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Barilla Raw Material 
Purchasing Manager Dr. Cesare Ronchi stated that they minimized their carbon footprint by reducing 
water consumption through Sustainable Agriculture Project and obtained a crop growth up to 20 per-
cent in harvest by reducing the production costs up to 30 percent through good agricultural practices.

Uluslararası Sürdürülebilir Tarım ve Çevre Konferansı’nda konuşan Barilla Hammadde Tedarik Di-
rektörü Dr. Cesare Ronchi, Sürdürülebilir Tarım Projesi ile bir yandan su tüketimini düşürüp karbon 
ayak izini küçülttüklerini, diğer yandan da doğru tarım uygulamalarıyla üretim maliyetlerini yüzde 
30’a varan oranda azaltarak hasatta yüzde 20’ye varan mahsul artışı elde ettiklerini açıkladı.

Barilla’dan Sürdürülebilir 
Tarım Projesi

Sustainable Agriculture 
Project from Barilla 
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lows: “As a result of our project which based on good and 
proper crop selection as well as technical implementations 
on land and production, we managed to reduce carbon fo-
otprint and costs up to 30 percent in agricultural production 
which is the most critical area. Also an increase of 20 per-
cent was reached in harvested crops. I believe we showed 
that it is possible to reach the best both for producers and 
the planet through the sustainability model we developed.”

THE PROJECT WILL BE IMPLEMENTED 
IN TURKEY
Ronchi said: “We are targeting to implement our sustainab-

le agriculture model in Turkey as it is in all the countries where 
our production plants exist. Putting this model which is effi-
cient, environment-friendly and profitable for producers in to 
practice as a successful example is our greatest wish for Tur-
kish agriculture, Turkish researchers and Turkish producers.” 

Stating that they continue the studies for durum wheat 
production in Turkey in Central Anatolia with The Ministry 
of Food, Agriculture and Livestock, Konya Bahri Dağdaş 
International Research Institute, Ronchi said: “Our target 
after completing this step is to put this into practice also in 
various regions of Turkey.”

şöyle devam etti: “En kritik aşama olan tarımsal üretimde 
ise doğru ve uygun tohum seçiminin yanı sıra arazide ve 
üretimde bilimsel teknik uygulamalara dayanan projemiz 
sonucunda, karbon ayak izinde ve maliyetlerde yüzde 
30’a varan azalma sağladık. Hasat edilen mahsulde ise 
yüzde 20’lere varan artışlara ulaşıldı. Geliştirdiğimiz sür-
dürülebilirlik modeli ile hem üreticiler hem de gezegen için 
en iyiye ulaşmanın mümkün olabileceğini gösterdiğimize 
inanıyorum.”

PROJE TÜRKİYE’DE DE UYGULANACAK
Ronchi, “Sürdürülebilir tarım modelimizi, üretim tesisle-

rimizin bulunduğu tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de 
uygulamayı hedefliyoruz. Verimli, çevre dostu ve üreticiler 
için kârlı olan bu modeli, Türk tarımı, Türk araştırmacıları 
ve Türk üreticileri için başarılı bir örnek olarak yaşama ge-
çirmek en büyük arzumuz” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de durum buğdayı üretim çalışmalarını Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı Konya Bahri Dağdaş Ulusla-
rarası Araştırma Enstitüsü ile birlikte Orta Anadolu’da sür-
dürdüklerini belirten Ronchi, “Bu aşama tamamlandıktan 
sonra amacımız, bunu Türkiye’nin değişik bölgelerinde de 
gerçekleştirebilmek” dedi.

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

“Anatolian Flavors” flour based recipe book prepared in 
collaboration of Turkey’s leading producer and exporter of 
flour Erişler Gıda and famous chef Eyüp Kemal Sevinç is on 
sale with Eriş Un. The recipe book in which flour based flavors 
from all over the regions in Turkey exist 37 different recipes 
with pictures involved. Aiming to gather unique flavors from 
main dishes to snacks with food lovers.  The book gathers 
up flour based local foods of Turkey. The book of Anatolian 
Flavors will be given free to those buying Eriş Un products. 

It is considered that all of the recipes prepared by fa-
mous chef Eyüp Kemal Sevinç with flour for baklava and 
pastry and all-purpose Eriş Un are made with practical 
and easy to find materials. 

Türkiye’nin önde gelen un üreticisi ve ihracatçısı Erişler 
Gıda ve ünlü şef Eyüp Kemal Sevinç’in birlikte hazırladığı 
‘Anadolu’dan Lezzetler’ unlu yemek tarifleri kitabı, Eriş Un’la 
birlikte marketlerdeki yerini aldı. Türkiye’nin her bölgesinden 
yerel lezzetlerin yer aldığı unlu yemekler tarifi kitabında tama-
mı resimli 37 farklı tarif yer alıyor. Çorbadan tatlıya, ana ye-
meklerden atıştırmalıklara birbirinden eşsiz lezzetleri yemek 
tutkunları ile buluşturmayı hedefleyen kitapta, Türkiye’nin 
unlu yöresel yemekleri bir araya getirildi. Anadolu’dan Lez-
zetler kitabı, Eriş Un ürünleri alanlara ücretsiz verilecek. 

Ünlü şef Eyüp Kemal Sevinç’in baklavalık böreklik ve çok 
amaçlı Eriş Un’la hazırladığı tariflerin hepsinin pratik ve ko-
lay bulunan malzemelerle yapılmasına özen gösterildi. 

Erişler Gıda and famous chef Kemal Sevinç gath-
ered flour based recipes of Anatolia in a book.

Erişler Gıda ve ünlü şef Eyüp Kemal Sevinç 
Anadolu’nun yöresel unlu tariflerini bir kitapta 
topladı.

Eriş Un’dan Anadolu’dan 
Lezzetler Kitabı

Anatolian Flavors 
Book from Eriş Un
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United Biscuits, Çin’deki 
etkinliğini e-ticaretle 
arttırıyor

United Biscuits to 
increase activities with 
e-commerce in China

 United Biscuits has officially opened its flagship 
e-Commerce store for consumers in China on Alibaba 
Group’s Tmall Global platform. The launch of the store 
was strategically timed to take place just before Alibaba’s 
11.11 Global Shopping Festival on 11 November. This 
24-hour sale is China’s annual shopping event that in 
previous years has outperformed Black Friday and Cyber 
Monday in the USA. In 2014, Alibaba generated $9.3 bil-
lion in gross merchandise volume during the 24-hour sale 
on 11 November alone.

China is a strategic market for United Biscuits. It is the 
fourth largest biscuit market in the world, despite biscuit 
consumption per capita being still only half the world ave-
rage. United Biscuits launched its McVitie’s Digestives in 
China in 2012 via traditional retailers, and since introdu-
cing the brand to the market, Chinese consumers have 
taken a real liking to the food icons.

Consumers in China are willing to pay a premium 
for the high quality hygiene and food safety standards 
of United Biscuits imported products. The McVitie’s 
Digestive achieved the highest accolade by the Inter-
national Taste & Quality Institute certifying its superior 
taste. In a bid to meet the growing consumer demand, 
United Biscuits is now putting increasing emphasis on 
e-Commerce channels in China, in addition to its tradi-
tional retail business.

United Biscuits, Alibaba Group’un Tmall Küresel plat-
formunda Çin’deki müşterileri için amiral gemisi niteli-
ğindeki e-ticaret mağazasını resmen açtı. Mağazanın 
lansmanı, 11 Kasım’daki Alibaba 11.11 Global Alışveriş 
Festivali’nin hemen öncesine denk gelecek stratejik bir 
zamanlamayla yapıldı. Bu 24 saatlik satış festivali, önceki 
yıllarda ABD’deki Siyah Cuma ve Siber Pazartesi’yi geride 
bırakan bir performans sergileyen Çin’in yıllık bir alışveriş 
etkinliği. 2014 yılında Alibaba, sadece 11 Kasım’daki 24 
saatlik satış sırasında 9.3 milyar dolar değerinde brüt mal 
hacmi oluşturmuştur.

Çin’de kişi başı bisküvi tüketimi, hala dünya ortalaması-
nın sadece yarısına denk gelmektedir. Buna rağmen halde 
Çin, dünyadaki dördüncü büyük bisküvi pazarı niteliğindedir. 
United Biscuits, geleneksel perakendeciler aracılığıyla 2012 
yılında Çin’de McVitie’s Digestives’i tanıtmaya başlatmıştı ve 
marka, pazara tanıtıldığından beri Çinli tüketicilerin gerçek-
ten beğenerek aldığı bir gıda simgesi haline geldi.

Çin’deki tüketiciler, United Biscuits ithal ürünlerinin yük-
sek kalitesi, hijyeni ve gıda güvenliği standartları için değer 
ödemekte istekli. Uluslararası Tat & Kalite Enstitüsü’nün 
markanın üstün lezzetini belgelendirilmesi de McVitie’s Di-
gestives tarafından erişilen en yüksek mükafat niteliğinde. 
United Biscuits, artan tüketici talebini karşılamak amacıy-
la, geleneksel perakende işine ek olarak Çin’de e-ticaret 
kanallarına artık daha fazla önem veriyor. 

United Biscuits (UB), a leading international manufacturer of biscuits, cakes and snacks, has of-
ficially opened its flagship e-Commerce store for consumers in China on Alibaba Group’s Tmall 
Global platform.

Bisküvi, kek ve aperatif üreticisi United Biscuits (UB), Alibaba Group’un Tmall Küresel platformun-
da, Çin’deki tüketiciler için amiral gemisi niteliğindeki e-Ticaret mağazasını resmen açtı. 
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CHINA A ‘VERY IMPORTANT MARKET’ 
FOR UNITED BISCUITS
Marcel Willems, United Biscuits Regional General Ma-

nager, Greater China, said, “China is a very important 
market for United Biscuits, and we have high expectati-
ons of our flagship store on Tmall Global. McVitie’s is an 
iconic British brand, and via our Tmall Global store,  we 
are making the brand accessible to another 386 million 
potential consumers across China, who all now have the 
opportunity to buy the Original McVitie’s Digestives in Bri-
tish packaging, directly from the source. ”

UNITED BISCUITS İÇİN ÇİN ‘ÇOK 
ÖNEMLİ BİR PAZAR’
Konuyla ilgili bir açıklama yapan United Biscuits Bölge 

Genel Müdürü Marcel Willems, şunları aktarıyor: “Çin, Uni-
ted Biscuits için çok önemli bir pazar ve Tmall Global’deki 
amiral gemi mağazamızla ilgili yüksek beklentilerimiz var. 
McVitie’s ikonik bir İngiliz markası ve Tmall Global mağaza-
mız aracılığıyla, Çin genelindeki 386 milyon potansiyel tü-
ketici için marka erişilebilirliği sağlıyoruz. Artık bu tüketiciler, 
kaynağından doğrudan İngiliz paketinde orijinal McVitie’s 
Digestives satın almak için gerekli tüm fırsatlara sahip,” 

TUSAF Kongresi, 
31 Mart – 3 Nisan 2016 
tarihleri arasında Antalya’da

TUSAF Congress is 
in Antalya between 
31 March and 3 April 2016
......................................................

12th International Congress and Exhibition of Turkish Flour Industrialists’ Federation will be held 
in Antalya between 31 March and 3 April 2016.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun 12. Uluslararası Kongre ve Sergisi, 31 Mart – 3 Nisan 2016 
tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.

International Congress and Exhibition of Turkish Flour In-
dustrialists’ Federation (TUSAF) with the theme of “Global 
Trade and Milling Technologies” will be held in Sueno Deluxe 
Hotel Belek in Antalya between 31 March and 3 April 2016. 

The congress which will bring flour industrialists, trad-
ers, suppliers, milling machinery producers and bakers 
together is being prepared to host more than 800 na-
tional and international commissioners. 

In the congress where current issues will be discussed, 
the aim is to strengthen the commercial relations both 
for current and for new, making new connections, bring 
buyers, sellers and producers in the industry together. 

Authorities of Turkey and Black Sea Region Countries, 
International Milling Industries Associations, European 
Flour Milling Association, International Grain Council, 
USA Wheat representatives, non-governmental organi-
zations and media members will attend to the congress. 

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun (TUSAF) “Glo-
bal Ticaret ve Değirmen Teknolojileri” konulu Uluslararası 
Kongre ve Sergisi, 31 Mart – 3 Nisan 2016 tarihleri arasın-
da Sueno Deluxe Hotel Belek Antalya’da düzenlenecek.

Un sanayicilerini, tüccarları, tedarikçileri, değirmen 
makinecilerini, ekmek ve fırıncılık mamulleri üreticilerini 
bir araya getirecek olan Kongre, 800’den fazla ulusal ve 
uluslararası delegeyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Güncel konuların masaya yatırılacağı kongrede hem 
mevcut hem de yeni piyasalar için ticari ilişkileri güçlen-
dirmek, yeni bağlar kurmak ve endüstrinin alıcı, satıcı ve 
üreticilerini bir araya getirmek amaçlanıyor. Konuşmacılar 
ve davetliler arasında Türkiye ve Karadeniz bölgesi ülke-
leri otoriteleri, Uluslararası Değirmenciler Birliği, Avrupa 
Un Değirmencileri Birliği, Uluslararası Hububat Konseyi, 
ABD Buğday Birliği temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve 
medya mensupları yer alacak.



NEWS • HABER

14 October-December • Ekim-Aralık 2015 BBM MAGAZINE

Offering to its consumers hundreds of snacks in the ca-
tegory of biscuits, wafers, chocolates, cakes, crackers and 
confectionery with its registered brand “Saray” Since 1981, 
Saray Bisküvi is progressing confidently towards world lea-
dership. After the first export realized in 1987, Saray Bisküvi 
today continues its activities over 110 House in the Middle 
East, Europe and America; it has expanded its sales net-
work in the continent with its 
new distribution agreements 
made with Yayla by turning 
the route into Europe. 

Saray Bisküvi which 
will meet with more con-
sumers in Germany, the 
Netherlands, Britain, Den-
mark and Sweden with its 
developing professional 
team through the new co-
operation, strong and ef-
fective distribution network, 
fast and reliable logistics 
now delivers its products 
to hundreds of new outlets. 
Manufacturing with world 
standards, Saray Bisküvi 
realizes production with an 
installed capacity of 450 
tons per day in its plant in Karaman and Kırklareli.

“WE EXPANDED OUR EXPORT TARGET 
IN EUROPE”
Saray Bisküvi which will offer its products  more effecti-

vely being in a stronger position in Europe with new dist-
ribution points aims to strengthen its presence worldwide 
and to continue its way as a global brand. Referring to new 
export targets of the brand in the context of the agree-
ments made with Yayla, one of Europe’s largest compani-
es, Saray Bisküvi International Sales Director Kamil Özdağ 
said: “As Saray Bisküvi, we meet with consumers in many 
countries of the world with our product range of more than 
400. Since the foundation, we have put our difference in 
the sector with the products we produce and even we 
have become the brand of firsts many times. In the world 

1981 yılından bu yana tescilli ‘Saray’ markasıyla biskü-
vi, gofret, çikolata, kek, kraker ve şekerleme kategorile-
rindeki yüzlerce atıştırmalık ürünü tüketiciyle buluşturan 
Saray Bisküvi, dünya markası olma yolunda emin adım-
larla ilerliyor. 1987 yılında gerçekleştirdiği ilk ihracatının 
ardından bugün Orta Doğu, Amerika ve Avrupa’da 110’u 
aşkın ülkede faaliyetlerini sürdüren Saray Bisküvi, rota-

sını Avrupa’ya çevirerek 
Yayla ile yaptığı yeni dist-
ribütörlük anlaşmaları ile 
kıtadaki satış ağını ge-
nişletti. 
Yeni işbirliği ile gelişen 
profesyonel ekibi, güç-
lü ve etkin dağıtım ağı, 
hızlı ve güvenilir lojistiği 
ile şimdi de Almanya, 
Hollanda, İngiltere, Dani-
marka ve İsveç’te daha 
fazla tüketiciyle buluşa-
cak olan Saray Bisküvi, 
ürünlerini yüzlerce yeni 
satış noktasına ulaştırı-
yor. Dünya standartla-
rında üretim yapan Sa-
ray Bisküvi, Karaman ve 
Kırklareli’nde bulunan 

tesislerinde günlük 450 ton kurulu üretim kapasitesiyle 
üretimini gerçekleştiriyor. 

“AVRUPA’DAKİ İHRACAT HEDEFİMİZİ BÜYÜTTÜK”
Yeni dağıtım noktaları ile birlikte Avrupa’da daha güçlü bir 
konuma gelerek daha etkin şekilde ürünlerini satışa suna-
cak olan Saray Bisküvi, dünya çapında varlığını güçlen-
dirmeyi, bir dünya markası olarak yoluna devam etmeyi 
hedefliyor. Avrupa’nın en büyük şirketlerinden Yayla ile 
yaptığı yeni ihracat anlaşmaları kapsamında markanın 
hedeflerine değinen Saray Bisküvi Yurt Dışı Satış Direk-
törü Kamil Özdağ; “Saray Bisküvi olarak bugün 400’ü 
aşan ürün gamımızla dünyanın birçok ülkesinde tüketici 
ile buluşuyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne, ürettiği-
miz ürünler ile sektörde farkımızı koruduk ve hatta birçok 
kez ilklerin markası olduk. 1987 yılında çıktığımız dünya 

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

Saray Bisküvi Avrupa’da gücünü arttırdı

Saray Bisküvi has increased its power in Europe

Bringing snacks to more than 110 countries around the world, Saray Bisküvi will be more effective 
in Europe with a new distribution agreement with Plateau, one of Europe’s largest companies.

Dünyada 110’u aşkın ülkeye atıştırmalık lezzetlerini ulaştıran Saray Bisküvi, Avrupa’nın büyük şirketle-
rinden biri olan Yayla ile imzaladığı yeni distribütörlük anlaşmasıyla Avrupa’da daha etkin olacak. 
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travel that we set out in 1987 in the United States; today 
we carry our products over 110 countries, mainly to Euro-
pe and the Middle East; we have registered our brand in 
120 countries. 

As Saray Bisküvi, we are taking our job very seriously 
as a whole team; we care about our products and consu-
mers. With strategic agreement we signed, we increased 
our export target in Europe. Maintaining our operations 
at hundreds of sales outlets in Europe, we will meet our 
consumers with tasty, healthy and innovative products.”

yolculuğunda bugün geldiğimiz noktada Amerika, Avrupa 
ve Orta Doğu başta olmak üzere 110’u aşkın ülkeye ürün-
lerimizi taşıdık, 120 ülkede de markamızı tescil ettirdik. 

Saray Bisküvi olarak tüm ekibimizle yaptığımız işi çok 
ciddiye alıyor, ürünlerimizi ve tüketicilerimizi önemsi-
yoruz. Son olarak imzaladığımız stratejik anlaşmalarla 
Avrupa’daki ihracat hedefimizi de büyüttük. Avrupa’da 
yüzlerce satış noktasında faaliyetlerimizi sürdürerek, lez-
zetli,  sağlıklı ve yenilikçi ürünlerimizle tüketicilerle bulu-
şacağız.” dedi. 

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

Sabri Ülker International Scien-
ce Award is organized for the third 
time in order to encourage young 
researchers and scientists in the 
Academy, industry and research 
institutes; to support researches 
to be presented to the community 
benefits. 

Sabri Ülker International Scien-
ce Award that Sabri Ülker Food 
Research Foundation spends or-
ganized for the first time in 2014 
targets the participation of young 
scientists in particular bringing the 
age limit in this year’s application. 
The winners of the contest the-
med “Community health and Nut-
rition” will have 100 thousand TL. 

Upper age limit for participation 
in the International Science Award 
competition which can be applied 
only in English via www.sabriulkerfoundation.org add-
ress with viable and completed projects was set at 45. 
The award of which deadline was designated as March 
1, 2016 will find its owner with the awards ceremony at 
“Metabolism and Life the Symposium” which will be held 
in Istanbul in May 2016 by Sabri Ülker Center under Har-
vard University Public Health Faculty. 

Sabri Ülker Uluslararası Bilim 
Ödülü akademi, endüstri ve araş-
tırma enstitülerindeki genç araş-
tırmacıları ve bilim insanlarını teş-
vik etmek; araştırmaların toplum 
faydasına sunulmasına destek 
olmak amacıyla üçüncü kez dü-
zenleniyor.  

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları 
Enstitüsü Vakfı’nın 2014 yılında 
ilk kez hayata geçirdiği Sabri Ül-
ker Uluslararası Bilim Ödülü, bu 
yıl başvurularda yaş sınırı getire-
rek özellikle genç bilim insanları-
nın katılımını hedefliyor. “Toplum 
sağlığı ve beslenme” temalı ya-
rışmanın kazananı 100 Bin TL’nin 
sahibi olacak.

Tamamlanmış ve uygulanabi-
lir projeler ile www.sabriulkerfo-
undation.org adresi üzerinden, 

sadece İngilizce başvuru yapılan Sabri Ülker Uluslararası 
Bilim Ödülü yarışmasına katılım için üst yaş sınırı 45 ola-
rak belirlendi. Son başvuru tarihi 1 Mart 2016 olarak belir-
lenen ödül, Harvard Üniversitesi Toplum Sağlığı Fakültesi 
bünyesinde yer alan Sabri Ülker Merkezi tarafından Mayıs 
2016’da İstanbul’da düzenlenecek “Metabolizma ve Ya-
şam Sempozyumu’ndaki ödül töreni ile sahibini bulacak. 

Applications began for the 3rd Sabri Ülker International Science Award Competition which is orga-
nized by Sabri Ülker Food Research Foundation with the mission of “to support research, training 
programs and other initiatives”.

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı tarafından “araştırma, eğitim programları ve diğer 
girişimleri desteklemek” misyonuyla düzenlenen 3. Sabri Ülker Uluslararası Bilim Ödülü Yarışması 
için başvurular başladı.

Sabri Ülker Uluslararası Bilim Ödülü başvuruları başladı!

Application for Sabri Ülker International 
Science Award has began!
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Evaluating financial transactions in the local market, 
one the most important platform of Turkey Bonds&Loans 
Awards in Turkey have found the owners with a ceremony 
at Esma Sultan Mansion on Wednesday evening on 11 
November 2015. While Yıldız Holding was awarded M&A/
Acquisition Finance Deal of the Year Gözde Girişim, one 
of the groups took second in Local Bond Deal of The 
Year category. Nurtaç Ziyal, Yıldız Holding Vice Presi-
dent of Global M&A and Business Development received 
the award of United Biscuits; whereas Mustafa Aydenir, 
Gözde Girişim Managing Director received the award of 
Gözde Girişim. The evaluation process including a wide 
range of sectors, as well as a large committee of inde-
pendent experts, was held between 4-17 August this 
year. More than 70 transactions and 100 institutions in 
10 different categories applied.  United Biscuits Acquisi-
tion was awarded the Best Buy Award last June by EMEA 
Finance, one of the world’s most important financial plat-
forms. International operation after receiving this award 
was crowned with Bonds&Loans Award.

Yerel piyasadaki finansal işlemleri değerlendiren, Türki-
ye’deki en önemli platformlardan Türkiye Bonds&Loans Ödül-
leri, 11 Kasım 2015 Çarşamba akşamı Esma Sultan Yalısı’nda 
düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.  Yıldız Holding, Yılın 
M&A/Satın Alma Finansmanı (M&A/Acquisition Finance Deal 
of the Year) kategorisinde ödüle layık görülürken, grup şirket-
lerinden Gözde Girişim de, Yılın Yerel Bono Anlaşması (Local 
Bond Deal of The Year) kategorisinde ikinci oldu. United Bis-
cuits ödülünü Yıldız Holding Global M&A ve İş Geliştirmeden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Nurtaç Ziyal, Gözde Girişim’inki-
ni ise Gözde Girişim Genel Müdürü Mustafa Aydemir teslim 
aldı. Bağımsız uzmanlardan oluşan büyük bir komitenin yanı 
sıra geniş bir sektör kitlesi arasında da yapılan değerlendirme 
süreci, bu yıl 4- 17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. 10 
farklı kategoride 70’den fazla işlem ve 100 kurum başvuruda 
bulundu. United Biscuits satın alımı dünyanın en önemli finans 
platformlarından EMEA Finance tarafından da geçtiğimiz Ha-
ziran ayında Yılın En İyi Satın Alma İşlemi Ödülü’ne layık gö-
rülmüştü. Uluslararası bu ödül sonrasında satın alım işlemi, 
Bonds&Loans Ödülü ile taçlanmış oldu. 

Loans&Bonds 2015 awards, one of Turkey’s 
most prestigious prize platforms for finance 
found their owners. Yıldız Holding was awarded 
M&A/Purchasing Finance Prize of The Year with 
United Biscuits Acquisition.

Türkiye’nin en prestijli finans ödül platformlarından Bonds&Loans 2015 ödülleri sahiplerini buldu. Yıldız 
Holding, United Biscuits satın alımı ile Yılın M&A/Satın Alma Finansmanı Ödülü’ne layık görüldü.

Yıldız Holding’e Yılın Satın 
Alma Finansmanı Ödülü

Purchase Financing 
Award of The Year 
for Yıldız Holding

Making a breakthrough in snacks sector like biscuits, 
cakes, waffles with its investment which began in the 80s 
with 90s, Karaman started an integrated project inclu-
ding food valley, free zones and branding in order to per-
form a second jump in the food industry. The first step 

80’li yıllarda başlayan yatırımlarla 90’lı yıllarda bisküvi, 
kek, gofret gibi atıştırmalık sektöründe atılım yapan Ka-
raman, gıda sanayinde ikinci sıçramayı gerçekleştirmek 
amacıyla gıda vadisi, serbest bölge ve markalaşmayı da 
içeren entegre bir proje için harekete geçti. Bu hareketin 

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

Karaman’ın hedefi, dünya gıda sektöründe öne çıkmak

Karaman’s goal is to go forward
in the global food industry



October-December • Ekim-Aralık 2015 17BBM DERGİSİ

RESEARCH • ARAŞTIRMA

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

Belgian bakery, pastry and chocolate giant Puratos 
provides bakers the ability to capture the flavor of the 
traditional sourdough bread with O-tentic blending spe-
cial aroma and distinctive flavor components. Bread 
masters are able to get the taste the consumers miss 
and given by the long fermentation process a lot more 
easily thanks to the dried sour dough in the content of 
O- tentic. 

O-tentic, which can be used for in a wide range of 
applications from world flavors to Turkish cuisine such 
as Whole wheat, whole wheat flour and whole wheat 
bread, baguettes, Trabzon bread and ciabatta, offers 
flexibility in different ways such as direct use, delayed 
fermentation, half-baked frozen applications. Addition 
of salt and water is sufficient to obtain the traditional 
flavor in the bread thanks to O-tentic which is produced 
by natural fermentation method and added to flour in 
the rate of 4 percent. O-tentic allows the dough 5-10 
percent more water removal rates

Belçikalı ekmekçilik, pastacılık ve çikolatacılık devi Pu-
ratos, özel aroması ve kendine özgü bileşeniyle gelenek-
sel lezzetleri harmanlayan O-tentic ile fırıncılara, gelenek-
sel ekmeklerdeki ekşi maya lezzetini yakalama olanağı 
sağlıyor. Ekmek ustaları, uzun fermantasyon yönteminin 
verdiği ve tüketicilerin özlediği lezzeti, O-tentic’in içeriğin-
deki kurutulmuş ekşi hamur sayesinde çok daha kolay bir 
şekilde elde edebiliyor. 

Tam buğday, tam buğday unlu ve kepekli ekmek, ba-
get, Trabzon ekmeği ve ciabatta gibi Türk mutfağından 
dünya lezzetlerine uzanan geniş bir yelpazedeki uygula-
malarda kullanılabilen O-tentic; doğrudan kullanım, gecik-
tirilmiş fermantasyon, yarı-pişmiş donuk uygulamalar gibi 
farklı yöntemlerde esneklik sağlıyor.

Tamamen doğal fermantasyon yöntemiyle üretilen ve 
una yüzde 4 oranında ilave edilen O-tentic ile, ekmeklerde 
geleneksel lezzetleri elde etmek için ek olarak su ve tuz 
yeterli oluyor.  O-tentic, hamurun yüzde 5-10 oranında 
daha fazla su kaldırmasına da olanak sağlıyor. 

Active bakery component “0-tentic” which is pre-
pared by a well-established company Puratos 
founded in Belgium 96 years ago helps bakers to 
catch the flavor of traditional sourdough bread.

Belçika’da kurulan 96 yıllık köklü bir firma olan Puratos’un hazırladığı aktif ekmekçilik bileşeni 
“O-tentic”,  fırıncıların geleneksel ekmeklerdeki ekşi maya lezzetini yakalamalarına yardımcı oluyor.

Fırıncılara ekşi maya 
lezzeti için O-tentic çözümü

O-tentic solution for 
sourdough flavor 
to Bakers

in this movement was taken in Free Zone Workshop and 
the Economic Vision Meeting held in Karaman. 

Held under the auspices of the Ministry of Economy, and 
hosted by Karaman Governor, Karaman Mayor and MEV-
KA, the Free Zone and Economic Vision Workshop Mee-
ting gathered the industrialists in the region together. In the 
workshop in which the topics of free zones, food valley and 
brand associations were described with successful examp-
les from Turkey and abroad, new methods to increase the 
share of Karaman in domestic and foreign markets and to 
follow in the new industrialization movement.

ilk adımı, Karaman’da düzenlenen Serbest Bölge Çalıştayı 
ve Ekonomik Vizyon Toplantısı ile atıldı.

Ekonomi Bakanlığı’nın himayesinde Karaman Valiliği, 
Karaman Belediye Başkanlığı ve MEVKA’nın ev sahipliğiyle 
gerçekleştirilen Karaman Serbest Bölge Çalıştayı ve Eko-
nomik Vizyon Toplantısı, bölgedeki sanayicileri bir araya 
getirdi. Serbest bölge, gıda vadisi ve marka birliği konu 
başlıklarının Türkiye’den ve yurtdışından başarılı örnekler-
le anlatıldığı çalıştayda, Karaman’ın iç ve dış pazarlardaki 
payını büyütecek yeni sanayileşme hamlesinde izlenecek 
yollar belirlendi.
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Despite all the difficulties in the world in 2015, the food 
sector continues to contribute to foreign trade, producti-
on, employment and exports. The devaluation, a stamp 
on this year, has caused a pause in Turkey’s exports, es-
pecially exports in the pasta. 

Golda Gıda which continues to seek alternatives to clo-
sing world markets during this period took its place in 
Worldfood in order to increase the export gates and open 
the way for new investments. Having a word in the world 
pasta market and providing information about export 
amount of Turkey, Golda Gıda Export Manager Özlem 
Çatav Tüylek said: “Among food products of which raw 
material are wheat, pasta ranks first after bread in terms 
of production quantities and importance in nutrition. Ho-
wever, consumption of wheat in the form of pasta in the 
world in recent years show an increase compared to the 
consumption in the form of bread every day. The reason 
for pasta to be common is that it can be preserved for 
a long time, prepared easily and that it is an economical 
and nutritious food as well as its diversity.”

“PASTA EXPORT INCREASES DESPITE 
THE QUOTAS” 
Reminding that in pasta consumption per capita in the 

World, Italy ranks first place with 26 kg, Venezuela’s se-
cond with 13 kg, while Tunisia third with 11.9 kg according 
to the figures of 2014, Tüylek said the per capita pasta 
consumption of Turkey is 7.5 kg in the same period. Evalu-
ating the impact of quota practices and the devaluation on 

Dünya genelinde yaşanan tüm zorluklara rağmen 2015 
yılında da gıda sektörü, dış ticarete katkı yapmaya, üretme-
ye, istihdama ve ihracata devam ediyor. Bu yıla damgasını 
vuran devalüasyon Türkiye’nin ihracatında, özellikle de ma-
karna ihracatında bir duraklamaya neden oldu. Bu dönem 
içerisinde kapanan dünya pazarlarına alternatifler aramaya 
devam eden Golda Gıda, ihracat kapılarını çoğaltmak ve yeni 
yatırımların önünü açmak adına Worldfood’daki yerini aldı. 

Dünya makarna pazarında söz sahibi olan Türkiye’nin 
ihracat rakamlarıyla ilgili bilgi veren Golda Gıda İhracat 
Müdürü Özlem Çatav Tüylek, şunları aktardı; “Bugün 
hammaddesi buğday olan gıda ürünleri içerisinde ma-
karna, üretim miktarı ve beslenmedeki önemi bakımından 
ekmekten sonra ilk sırada yer alıyor. Ancak son yıllarda 
dünyada buğdayın makarna şeklinde tüketimi, ekmek 
şeklinde tüketimine oranla her geçen gün artış gösteriyor. 
Makarnanın uzun süre muhafaza edilebilmesi, çeşitliliği, 
kolayca hazırlanabilmesi, lezzeti, besleyici ve ekonomik 
bir gıda maddesi olması, makarnanın bu kadar yaygın ol-
masının nedenidir.”

“KOTAYA RAĞMEN MAKARNA 
İHRACATIMIZ ARTIYOR”
2014 yılı rakamlarına göre dünyada kişi başı makarna 

tüketiminde İtalya’nın 26 kg ile ilk sırada, Venezuela’nın 13 
kg ikinci, Tunus’un ise 11.9 kg ile üçüncü sırada yer aldı-
ğını hatırlatan Tüylek, aynı dönemde Türkiye’deki kişi başı 
makarna tüketiminin ise 7,5 kg olduğunu söyledi. Açıkla-
masının devamında kota uygulamalarının ve devalüasyonun 

One of the leading representatives of pasta in-
dustry in Turkey, Golda Food had a booth at the 
Worldfood exhibition to support its activities 
related to exports. Providing information about 
pasta trade of Turkey at the exhibition, Özlem 
Çatav Tüylek, Food Export Manager of Golda 
Gıda said that the devaluation and quotas in the 
European Union influenced pasta exports nega-
tively this year.

Türkiye makarna sektörünün önde gelen temsilcilerinden Golda Gıda, ihracatla ilgili çalışmalarını 
desteklemek amacıyla Worldfood Fuarı’nda stant açtı. Fuarda Türkiye’nin makarna ihracatı hakkın-
da bilgiler veren Golda Gıda İhracat Müdürü Özlem Çatav Tüylek, Avrupa Birliği ülkelerindeki kota 
uygulamasının ve devalüasyonun bu yıl makarna ihracatını olumsuz etkilediğini söyledi.

AB kotası ve devalüasyon 
makarna ihracatını vurdu

EU quotas and devaluation 
hit pasta export
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Producing Turkey’s first packaged, additive-free who-
le wheat bread, Doygun continues to increase its whole 
grain bread variety. Aiming to appeal to all kinds of tas-
tes and those who do not compromise on health with 
its whole-grain breads, Doygun is responding lovers of 
intensive grain with paper packaging, 100 percent who-
le wheat and rye bread with full options. It offers whole 
wheat, rye and multigrain soft breads for those who pre-
fer the lighter flavors. Producing whole-wheat light bread 
for those who keep fit, unleavened rye bread industrial 
that had no yeast in its production for those who wish to 
consume digestible bread, Doygun draws attention with 
its appropriate products for every table. 

In whole wheat and whole rye bread in Doygun’s paper 
package, only flour, water, salt and yeast exist. Additive-
free Doygun bread is baked in industrial stone ovens. 

Türkiye’nin ilk ambalajlı katkısız tam buğday ekmeğini üre-
ten Doygun, tahıllı ekmek çeşitlerini arttırmaya devam ediyor. 
Tam tahıllı ekmekleriyle her türlü damak zevkine ve sağlığın-
dan ödün vermeyenlere hitap etmeyi hedefleyen Doygun, 
yoğun tahıl sevenlerin taleplerine kağıt ambalajlı, yüzde 100 
tam buğday ve tam çavdarlı ekmek seçenekleriyle cevap ve-
riyor. Daha hafif lezzetleri tercih edenlere ise tam buğday, 
çavdarlı ve çok tahıllı yumuşak ekmeklerini sunuyor. Formu-
na dikkat edenler için tam buğdaylı light ekmek, sindirimi ra-
hat ekmek tüketmek isteyenler için de üretiminde endüstriyel 
maya kullanılmayan mayasız çavdar ekmek üreten Doygun, 
her sofraya uygun ürünleriyle dikkat çekiyor.  

Doygun’un kağıt ambalajdaki yüzde 100 tam buğday 
ve tam çavdarlı ekmeklerinin içinde sadece un, su, tuz ve 
maya bulunuyor. Hiçbir koruyucu madde içermeyen katkı-
sız Doygun Ekmekler endüstriyel taş fırında pişiyor.

Aiming to appeal to all kinds of tastes and those who do not compromise on health with its whole-
grain breads, Doygun continues to increase its whole grain bread variety.

Tam tahıllı ekmekleriyle her türlü damak zevkine ve sağlığından ödün vermeyenlere hitap etmeyi 
hedefleyen Doygun, tahıllı ekmek çeşitlerini arttırmaya devam ediyor.

Tam tahıllı ekmekte 
seçenekler artıyor

Increasing options 
in whole grain bread 

Turkey’s pasta exports in the continuation of her explana-
tion, she stated: “The quotas European Union imposed for 
pasta exports of Turkey limit our sales a lot. For example, 
our exports to the EU countries as of July were caught 
to the quotas. So we could make sales only in the first 8 
months of the year; we could not make sales to European 
countries in the remaining 4 months.  Devaluation expe-
rienced in various parts of the world is one of the other 
factors that led to the fall in exports. However, despite all 
these factors Turkey’s export of pasta is increasing every 
year. As Golda, we are trying to protect last year’s export 
amount and we realize all our planning focusing on 2016.”

Türkiye’nin makarna ihracatına etkisini değerlendiren Özlem 
Tüylek, şunları aktardı: “Avrupa Birliği’nin makarna ihracatın-
da Türkiye’ye uyguladığı kota, satış rakamlarımızı çok sınırlı-
yor. Örneğin Temmuz ayı itibariyle AB ülkelerine olan ihracatı-
mız kotalara takıldı. Yani satışlarımızı sadece yılın ilk 8 ayında 
yapabildik, kalan 4 ayda Avrupa ülkelerine satış gerçekleş-
tiremedik. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan devalüas-
yonlar da ihracat rakamlarının düşmesine sebep olan diğer 
etkenlerden biri. Ancak tüm bu etkenlere rağmen Türkiye’nin 
makarna ihracatı her geçen yıl artıyor. Golda olarak biz de 
geçen yılki ihracat rakamlarımızı korumaya çalışıyor ve tüm 
planlamalarımızı 2016 yılı odaklı olarak gerçekleştiriyoruz.”
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An analysis aiming at asserting prevailing market trends 
and conducted by The Associated Chambers of Commer-
ce and Industry of India (ASSOCHAM) says about Diwali, a 
well-known religious festive of India: “If trends are anything 
to go by, there is a considerable rise of about 30 per cent 
in demand for assorted cookies, low-cal premium biscuits 
and bakery products as consumers shift away from sweets 
amid fears of adulteration in Diwali Festive.” 

“Growing suspicion about adulteration together with rise 
in preference for healthy and low-fat products has hit the 
demand for traditional sweets which has fallen by over 50 
percent especially those made from milk. The Rs 25,000 
crore worth biscuit industry in India is making merry this 
festive season and its business is likely to grow by leaps 
and bounds this Diwali owing to multiple factors like attrac-
tive packaging in different shapes, sizes and flavors, quality 
control, longer shelf life and others. Considering there is 
an emotional value attached to traditional sweets, branded 
sweets market is doing a brisk business” said Mr. D.S. Ra-
wat, secretary general of ASSOCHAM.

Biscuit are selling like hot cakes and have even sur-
passed demand for chocolates and fruit juice packs as 
they are affordable, highlighted the analysis done by the 
ASSOCHAM Social Development Foundation. According 
to the analysis, India’s traditional sweets market which is 
worth over Rs 50,000 crore remains largely unorganized 
and constantly faces threats from rising prices of key raw 
materials like milk, butter, sugar and dry fruits, therefore, 
many resort to the use of inferior or adulterated ingredients 
and in some cases, they may even use chemicals to keep 
the costs down. 

Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları (ASSOCHAM) tara-
fından piyasa trendlerini belirlemek amacıyla gerçekleştiri-
len bir analiz, Hindistan’ın ünlü dini festivali Diwali’yle ilgili 
olarak şunları ortaya koyuyor: “Trendlere göre, tüketicilerin 
Diwali Festivali’nde yaşanan tağşiş korkusuyla tatlılardan 
uzak durması sebebiyle, çeşitli kurabiyeler, düşük kalorili 
bisküviler ve unlu ürünler için yaklaşık yüzde 30 oranında 
önemli bir talep artışı var.”

ASSOCHAM Genel Sekreteri D.S. Rawat, konuyla ilgili 
olarak şunları söyledi: “Sağlıklı ve düşük yağlı ürünlerdeki 
talep artışının yanı sıra tağşiş konusunda büyüyen şüphe-
ler, özellikle sütten yapılmış geleneksel tatlılardaki talebi 
yüzde 50 oranında düşürdü. Hindistan’da 25.000 rupi de-
ğerindeki bisküvi endüstrisi, bu festival sezonunun tadını 
çıkarıyor; iş hacmi ise büyük sıçramalar gerçekleştiriyor. 
Bunun sebebi farklı şekil, boyut ve lezzetlerdeki ambalaj-
lar, kalite kontrol ve uzun raf ömrü gibi çeşitli faktörler ola-
rak görülüyor. Geleneksel tatlılara duygusal olarak bağlı 
kalındığı düşünülürse,  paketlenmiş tatlılar pazarı aktif bir 
iş yapıyor diyebiliriz.”

ASSOCHAM Sosyal Kalkınma Vakfı tarafından yapılan 
analiz, uygun fiyatlı olmalarından ötürü bisküvinin yok 
sattığını ve hatta çikolata ve meyve suyu paketlerini bile 
geride bıraktığını ifade ediyor.  Analize göre, Hindistan’ın 
50.000 rupi değerindeki geleneksel tatlılar pazarı büyük 
ölçüde örgütlenmemiş durumda ve süt, tereyağı, şeker 
ve kuru meyveler gibi temel hammadde fiyatlarındaki artış 
tehdidi ile karşı karşıya.  Bu nedenle, bazı durumlarda pek 
çok tesisin düşük kalite veya katkılı madde kullanabildiği; 
hatta maliyetleri düşük tutmak için çeşitli kimyasalların da 
kullanılabildiği belirtiliyor. 

In Diwali, a well-known festive of India, tradition-
al sweets are replaced by biscuits and cookies. 
According to an analysis by ASSOCHAM, Indian 
consumers have fear of spurious ingredients be-
ing used in Diwali festive which is synonymous 
with sweets; and they prefer biscuits increasingly. 

Hindistan’ın ünlü Diwali Festivali’nde geleneksel tatlıların yerini bisküvi ve kurabiyeler alıyor. ASSOCHAM’ın 
gerçekleştirdiği bir analize göre Hintli tüketiciler, adı tatlılarla özdeşleşen Diwali Festivali’nde şekerle-
melerde suni maddeler kullanıldığına dair korku taşıyor ve bu yüzden bisküvi tarzı ürünlere yöneliyor.

Hindistan’da tüketiciler 
bisküviyi tercih ediyor

Consumers prefer 
biscuits in India 
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Beşler Makarna, Beşler Gıda Kimya A.Ş (Beşler Yağ) 
ve Beşan Nişasta-Glikoz companies, participated in the 
Anuga Fair between 10 and 14 October 2015 under Beş-
ler Group name. Organized this year 33 times, this impor-
tant event was visited by thousands of professionals. At 
the fair, it said the booth of Beşler took intensive interest.

Making a statement on the subject, Beşler Makarna 
General Manager Kemal Çakmak said: “It is possible to 

Beşler Makarna, Beşler Gıda Kimya A.Ş (Beşler Yağ) ve 
Beşan Nişasta-Glikoz şirketleri, 10-14 Ekim 2015 tarihleri 
arasında Beşler Grup çatısı altında Anuga Fuarı’na katıldı. 
Bu yıl 33. kez organize edilen bu önemli organizasyonu 
on binlerce profesyonel ilgili ziyaret etti. Fuarda, Beşler 
standına ilginin çok yoğun olduğu belirtildi. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşler Makarna Ge-
nel Müdürü Kemal Çakmak, “Anuga Fuarı’nı dev bir 

Beşler Grup, Almanya’da gıda sektörüyle buluştu

Beşler Grup meets food industry in Germany

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

One of the representatives in bakery chain in Turkey, 
Backhaus enriches its gluten-free product range with 
new varieties. Offering wide range of gluten-free pro-
ducts from sweet cookies to all kinds of cakes; from 
muffins to bread types, Backhaus paves the way for 
those eating healthily as a way of life, having coeliac 
disease or gluten sensitivity to consume cake, sweet 
and salty products comfortably. 

Gluten-free cake, bread, brownie, walnut pie, gluten-
free salty cookies, gluten-free sweet cookies, gluten-
free cake can be found as freshly-baked without preor-
dering in Backhaus branches every day. 

Türkiye’nin fırıncılık zinciri temsilcilerinden Backha-
us, glütensiz ürün grubunu yeni çeşitlerle zenginleştiri-
yor. Tatlı kuru pastadan bütün pastalara; muffinlerden 
ekmeklere kadar geniş bir yelpazede glütensiz ürünler 
sunan Backhaus, glütensiz beslenmeyi yaşam tarzına 
dönüştürenlerin, çölyak hastalarının ve glüten intoleran-
sı bulunan tüketicilerin istedikleri pasta, tatlı veya tuzlu 
ürünleri rahatlıkla tüketebilmelerinin önünü açıyor.

Glütensiz muffin kek, glütensiz ekmekler, glütensiz browni 
cevizli dilim pasta, glütensiz tuzlu kuru pasta, glütensiz tatlı 
kuru pasta, glütensiz yaş pasta, Backhaus şubelerinde ön-
ceden sipariş verilmeden her gün taze olarak bulunabiliyor. 

Backhaus increases the variety and number of its gluten-free products for those eating healthily, 
having coeliac disease or gluten sensitivity to eat what they want freely.

Backhaus, sağlığına önem verenlerin, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olanların istediklerini 
özgürce yemeleri için glütensiz ürünlerinin çeşidini ve sayısını artırıyor.

Backhaus glütensiz ürün 
seçeneklerini arttırıyor

Backhaus increases 
gluten-free 
product range
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consider Anuga food trade fair 
as a giant network, a very im-
portant commercial and social 
platform. Our country took part 
in this fair exactly with 280 firms 
and Turkey, after Italy, was the 
second most powerful country 
participating in this exhibition. 
We care about participating in 
the fair Anuga in this aspect 
and we are pleased to have 
participated. We thank our fri-
ends who visited our booth 
coming from various regions in 
the world and our customers.” 

gıda ticaret ağı, çok önemli 
bir ticari-sosyal platform ola-
rak değerlendirmek mümkün. 
Ülkemizden tam 280 firma 
bu fuarda yer aldı ve Türkiye, 
İtalya’dan sonra bu fuara ka-
tılım sağlayan en güçlü ikinci 
ülke oldu. Bu yönüyle Anuga 
Fuarı’na katılımı önemsiyoruz 
ve iştirak ettiğimiz için mut-
luyuz.  Dünyanın çeşitli böl-
gelerinden gelerek standımı-
zı ziyaret eden dostlarımıza, 
müşterilerimize teşekkür edi-
yoruz” şeklinde konuştu.

Beşler Grup attended Anuga Food and Drink Exhibition, held in Cologne between 10-14 October 
2015 and one of the international meeting points of the food industry, with its three companies.  

Beşler Grup, 10-14 Ekim 2015 tarihleri arasında Köln’de gerçekleştirilen ve gıda sektörünün ulusla-
rarası buluşma noktalarından birisi olan Anuga Gıda ve İçecek Fuarı’na, 3 şirketiyle katıldı. 

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

As well as flour, pulses, pasta and semolina groups, 
manufacturing 58 varieties in biscuits group, Golda Gıda 
offers the consumers 8 new muffin cakes. Committed to 
production of healthy, safe and hygienic products, and 
providing world class performance, Golda Gıda took its 
place with muffin cake products on the markets. Exten-
ding its product range with ‘Food Safety from Farm to 
Table’ principle, Golda takes claims to produce new muf-
fin cakes with mother care.

Un, bakliyat, makarna ve irmik guruplarının yanı sıra 
bisküvi grubunda 58 çeşit üretim gerçekleştiren Golda 
Gıda, 8 yeni muffin kek çeşidiyle tüketicinin karşısında. 
Sağlıklı, güvenilir ve hijyenik ürünler üretmeyi görev edi-
nen, dünya standartlarında üretim gerçekleştiren Gol-
da Gıda, muffin kek ürünleriyle de pazardaki yerini aldı. 
‘Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği’ ilkesiyle hız kesmeden 
ürün gamını genişleten Golda, yeni muffin kekleri anne 
titizliğiyle üretme iddiası taşıyor.

In particular, known for the production of flour, pulses, pasta and semolina, Golda Gıda continues 
to rise in biscuit group with new kinds of biscuits.

Özellikle un, bakliyat, makarna ve irmik üretimiyle tanınan Golda Gıda, bisküvi grubundaki yükseli-
şini yeni çeşitleriyle sürdürüyor.

Golda Gıda’dan 8 çeşit 
muffin kek

8 Kinds of muffin cakes 
from Golda Gıda
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MAKARNA, BISKÜVİ VE EKMEKTE
 DEPOLAMA VE AMBALAJ

It is stated that globally more than 800 million people are suffering from 
malnutrition. Nonetheless, millions tons of food are wasted every year due 
to improper marketing, storing and preserving conditions. Among these 
foods, bread has a significant place. Also, pasta and biscuit are wasted 
too due to improper storing conditions although they can be preserved 
without deterioration for a long period.

Dünyada 800 milyondan fazla insanın yetersiz beslenme sorunuyla karşı 
karşıya olduğu belirtiliyor. Buna karşın uygun olmayan pazarlama, depola-
ma, saklama koşulları neticesinde her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidi-
yor. Bu gıdalar arasında ekmek önemli bir yere sahip. Makarna ve bisküvi 
ise çok uzun süreler bozulmadan saklanabileceği halde uygun olmayan 
depolama koşulları gibi nedenlerden dolayı israf ediliyor.

Özellikle ekmek, gıda ürünleri arasında 
yadsınamayacak kadar önemli bir yere sahip-
tir. Makarna ise ekonomik, besleyici ve uzun 
süreler saklanabiliyor olması nedeniyle özel-
likle son yıllarda önemi giderek artan bir gıda 
ürünü. Keza bu durum bisküvi grubu için de 
geçerli. Ancak dünya nüfusunun önemli bir 
bölümünün açlıkla mücadele ettiği günümüz-
de, başta ekmek olmak üzere bu gıdaların 
önemli bir bölümü uygun olmayan pazarla-
ma, saklama ve depolama koşulları nedeniyle 
israf edilmektedir. Nüfusun ve beraberinde 
de gıda ihtiyacının sürekli arttığı, buna karşılık 
gıda hammaddelerinin ve buna bağlı olarak 
gıda üretiminin belirli sınılır içerisinde kaldı-
ğı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla beslenmek 
için ürettiğimiz hiçbir şeyi ziyan etme lüksü-
müz yok. Bu da, ambalaj ve depolanmanın 
ne denli önemli olduğunu kanıtlamaktadır. 
Örneğin ekmeğin ambalajlanarak satılması 
halinde, Türkiye’de her yıl israf edilen 1,5 mil-
yar liralık (yaklaşık 523 milyon dolar) ekmeğin 
çöpe gitmesini engellemek mümkün.

Especially bread undeniably has a 
significant place among food products. 
Pasta is also gradually increasing its im-
portance in recent years as it is econom-
ical, nutritional and can be stored for a 
long time. This also applies to biscuit 
group too. However today a majority of 
world population is suffering from malnu-
trition and a significant part of these food 
products, bread in particular, is wasted 
due to improper marketing, preserving 
and storing conditions. We are in an era 
when need for food is continuously in-
creasing along with the population but 
raw materials and food production ac-
cordingly remain limited. Thus we can-
not waste anything that we produce to 
be nourished. This also reminds how im-
portant the packaging and storing are. 
For example, in case of bread being sold 
with package, it is possible to prevent 
1,5 billion TL bread (Nearly 523 million 
dollar) to be wasted in Turkey.

STORING AND PACKAGING IN 
PASTA, BISCUIT AND BREAD
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“Ambalaj tüketici ile 
üreticinin göz göze 

geldiği bir ara yüzdür”

“Pasta is shaped with a high pressure 
as 120-bar and packaged after dried 
several hours at 80-90 °C. Any living or-
ganisms passing through this process 
cannot to remain alive. Problems such 
as infestation may be caused by im-
proper storage and storage conditions. 
To avoid experiencing these problems, 
shipment, handling and storage condi-
tions should be subject to strict con-
trols.”

“Makarna, 120 bar gibi yüksek bir basınç ile şekillendirilen ve 80-90 °C sıcaklıkta saatlerce kuru-
duktan sonra paketlenmesine geçilen bir üründür.  Bu aşamalardan geçen bir üründe herhangi bir 
canlı organizmanın kalması mümkün değildir. Böceklenme gibi sorunlar uygun olmayan depolama 
ve saklama koşullarından kaynaklanabilmektedir. Bu sorunların yaşanmaması için sevkiyat, aktar-
ma ve depolama şartlarının sıkı denetime tabi tutulması gerekmektedir.”

“Packaging is an interface 
where consumers and 
producers encounter”

Ranking second after Italy in global exports of pas-
ta, Turkey is also quite advanced in terms of production 
technology. Therefore we interviewed with Abdulkadir 
KÜLAHÇIOGLU, Chairman of Pasta Industrialists As-

Dünya makarna ihracatında İtalya’nın ardından ikinci 
sırada yer alan Türkiye, üretim teknolojisi açısından da 
oldukça ileri durumda. Bu yüzden makarna üretiminde 
silolama, paketleme ve depolama konusunu Türkiye Ma-

Abdülkadir KÜLAHÇIOĞLU, TMSD:

.........................................................
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sociation of Turkey (TMSD) 
about silage in pasta pro-
duction, packaging and 
storage issues. 

Stating that pasta is sha-
ped with a high pressure 
of 120-bar and packed af-
ter drying at 80-90 ° C for 
several hours, Külahçıoğlu 
emphasizes that any living 
organism cannot remain ali-
ve in the pasta after such an 
operation. Therefore, pasta 
is a highly reliable and du-
rable food in this respect. 
However, problems can 
be experienced, if proper 
storage conditions are not 
ensured. Indicating that to 
prevent these problems, 
shipment, transferring and 
storage conditions should 
be subject to strict controls, Külahçıoglu answered our 
Magazine’s questions about storage and packaging is-
sues in pasta.

Mr. Külahçıoğlu, pasta is a product passing thro-
ugh many different manufacturing processes. Pac-
kaging or wrapping take place in the end of the pro-
duction process. First could you please tell us a little 
information about the other manufacturing proces-
ses of pasta?

I want to mention first; In fact, pasta, both in terms 
of manufacturing processes and as a food ingredient is 
“the name of the health on the table.” Pasta Industrialists 
Association of Turkey (TMSD) also ranks at the top of 
organizations which are struggling to give pasta what 
it deserve. Today pasta industrialists under the roof of 
TMSD manufacture pasta with international quality and 
food safety standards. 

As for the production process; As you know the raw 
material of pasta is durum wheat. The most quality of 
the durum wheat is produced in Anatolia. semolina is 
obtained by grinding Durum wheat in the mills. Obtained 
Semolina is converted to the dough to be used in pasta 
production by being mixed with water. dough passing 
through shaping moulds in production lines receives the 
desired shape and drying process begins. Drying pas-
ta is made in a controlled gradual manner. This can be 
done using high temperatures with developing techno-
logy. In this process, referred as high thermal technolo-
gies, more efficienct and better quality production can 

karna Sanayicileri Derneği 
(TMSD) Başkanı Abdülkadir 
KÜLAHÇIOĞLU ile konuştuk. 

Makarnanın 120 bar gibi 
yüksek bir basınç ile şekil-
lendirildiğini ve 80-90 °C 
sıcaklıkta saatlerce kuru-
duktan sonra paketlendiği-
ni aktaran KÜLAHÇIOĞLU, 
böyle bir işlemden geçtikten 
sonra makarnanın içerisinde 
herhangi bir canlı organizma 
kalamayacağını vurguluyor. 
Dolayısıyla makarna bu yö-
nüyle oldukça güvenilir ve 
uzun ömürlü bir gıda. Ancak 
uygun depolama koşulları-
nın sağlanmaması halinde 
sorunlar yaşanabiliyor. Bu 
sorunların yaşanmaması için 
sevkiyat, aktarma ve depola-
ma şartlarının sıkı denetime 

tabi tutulması gerektiğini belirten KÜLAHÇIOĞLU, dergi-
mizin makarna depolama ve ambalajlama konusuyla ilgili 
sorularını yanıtladı.

Sayın Külahçıoğlu, makarna birçok farklı üretim pro-
sesinden geçen bir ürün. Paketleme ya da ambalajlama 
üretim proseslerinin sonlarında yer alıyor. Öncelikle pa-
ketlemeye gelene kadar makarnanın geçtiği diğer üre-
tim prosesleri hakkında bizi biraz bilgilendirir misiniz?

Konuya geçmeden öncelikle şunu belirtmek istiyorum; 
Aslında makarna, hem üretim prosesleri hem de bir gıda 
maddesi olarak muhteviyatı açısından ‘Sofradaki sağlı-
ğın adıdır.’ Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) 
de, makarnanın hak ettiği itibarı kazanması için çaba 
gösteren kurumların başında yer alıyor. Bugün TMSD 
çatısı altında yer alan makarna sanayicileri, uluslararası 
kalite ve gıda güvenliği standartlarında makarna  üretimi 
gerçekleştirirler.

Üretim proseslerine gelince; Bildiğiniz gibi makarnanın 
hammaddesi durum buğdayıdır. Durum buğdayının en 
kalitelisi de Anadolu’da üretiliyor. Durum buğdayı değir-
menlerde öğütülerek irmik elde edilir. Elde edilen bu ir-
mik, su ile karıştırılarak makarna üretiminde kullanılacak 
hamura dönüştürülür. Üretim hatlarına takılan şekilli kalıp-
lardan geçen hamur, istenen şekli alır ve kurutma süreci 
başlar. Makarnanın kuruması kontrollü bir şekilde kade-
meli olarak yapılır. Gelişen teknoloji ile beraber bu işlem 
yüksek ısılar kullanılarak yapılabilmektedir. Yüksek ısı tek-
nolojisi olarak adlandırılan bu işlem sonucunda daha sağ-
lıklı ve daha kaliteli bir üretim gerçekleşmektedir. İstenilen 
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be obtained. The pasta dried in desired level, passes 
through the cooling unit and is transferred to pasta silos. 
Held in silos, Pasta is received in the packing department 
depending on orders; filled in packaging machines and 
packaged, and then it is ready for sale. This entire pro-
cess takes place in a closed circuit untouched. 

As you pointed out, the pasta is pending for a while 
after drying in silos. How long your products are sto-
red in silos? Or how long it should be?

The process of waiting in silos can be named as the 
resting of pasta. Intensity occurs during the pasta drying 
step. This voltage is stabilized during the waiting silos. 
Waiting duration is dependent on the shape of the pro-
duct and also it is usually equals to drying time.

What kind of silo is more suitable for the storage of 
dried pasta?

Closed silos causing any deterioration in pasta and 
equipped with filling and emptying equipment are suitab-
le for storing pasta. Also silos should be suitable for food, 
made of easily cleanable materials that do not allow the 
accumulation of products. 

What can you say about the technology systems used 
in pasta packaging and the criteria these must have?

First of all, the machinery to be used in packaging units 
should be supported with the equipment having the de-
tector which can control every package against metal 
contamination. 

Also high-speed machines that can label the requested 
information properly, regularly and rapidly for each pac-
kage should be used in labelling step. Also, these mac-
hines must be supported with equipment that are sensi-
tive to provide the desired weight, removing the package 
away from the system in case of wrong filling and can be 
controlled. 

Today during storage and packaging, is the product 
contacted with the people? Or did the entire process 
take place in a fully automated process without human 
intervention?

It is possible to perform all the production process 
technologically untouched. For example, production faci-
lities in Turkey are also equipped with latest technological 
infrastructure. The following steps after durum wheat’s 
entry into operation as raw materials are carried out in 
complete automation. All the steps from the entry of raw 
materials until the end of the packaging are done in a 
hygienic environment, closed system, and through com-
puter-controlled machines.  

What kind of packaging materials and types are 

kuruma seviyesine gelen makarna, soğutma ünitesinden 
geçirilerek makarna silolarına aktarılır. Silolarda bekletilen 
makarna, siparişe bağlı olarak paketleme bölümüne alı-
nır ve paketleme makinalarında dolumu yapılıp paketlenir, 
satışa hazır hale getirilir. Bu prosesin tamamı kapalı devre 
olarak el değmeden gerçekleşir.

Sizin de belirttiğiniz gibi makarna, kurutma işlemin-
den sonra bir süre silolarda bekletiliyor. Ürünlerin silo-
larda depolanma süresi genellikle ne kadardır ya da ne 
kadar olmalıdır? 

Siloda bekletme işlemini makarnanın dinlenmesi olarak 
da adlandırabiliriz. Kurutma aşamasında makarnada bir 
gerilim oluşur. Siloda bekleme süresince bu gerilim den-
gelenir. Bekleme süresi ürünün şekline bağlı olmakla be-
raber genellikle kurutma süresi kadardır. 

Ne tür silolar kurutulmuş makarnanın depolanması 
için daha uygundur?

Makarnanın kırılmasına ve yıpranmasına neden olma-
yan dolum ve boşaltım ekipmanlarıyla donatılmış kapalı 
silolar, makarnanın depolanması için uygundur. Ayrıca si-
lolar; gıdaya uygun, ürün birikimlerine izin vermeyen, ko-
lay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır. 

Makarna paketlemede kullanılan teknolojik sistem-
ler ve bunların mutlaka taşıması gereken kriterler hak-
kında neler söyleyebilirsiniz?

Öncelikle paketleme ünitesinde kullanılacak makinala-
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often used in pasta packaging? What are the essen-
tial features /criteria in the pasta packaging for Food 
safety?

Like every food business, pasta industry is subjected 
to” Turkish Food Codex Regulation on Materials and Ar-
ticles in Contact with Food”. This regulation determines 
all the features in in all stages of production, processing 
and distribution both for protection of human health in 
high level and for meeting the consumer needs, against 
materials and articles in direct or indirect contact with 
food, or possible to contact. 

For food products, OPP+CPP, PE and cardboard pac-
kaging are used. These materials do not contain incon-
venience in terms of human health when in contact with 
food and are environment-friendly recyclable materials. 

What concerns the consumer directly is the design 
and label of the package. What does both the design 
as well as label content mean for the product and the 
manufacturer?

Packaging design can be considered as an interface 
that consumers and producers encounter. Design and 
label describe consumers what they buy. In the design, 
visuals and notifications are used to explain the basic 
highlights of the product to the consumer. In labeling, 
information appealing to consumers such as the con-
tent of product, nutrition pyramid, production and expiry 
dates are involved as well as information about the ma-

rın, metal bulaşmalarına karşı, her paketi kontrol edebi-
lecek detektöre sahip ekipmanlarla desteklenmiş olması 
gerekmektedir. Etiketleme aşamasında da istenen bilgileri 
her pakete düzenli, doğru ve hızlı basacak, paketleme 
aşamasında hızı yüksek makinalar kullanılmalıdır. Ayrıca 
bu makinelerin, istenilen gramajı sağlamada hassas olan, 
yanlış gramajda dolum durumunda paketleri sistemden 
uzaklaştıran ve paketin ağırlığını kontrol edilebilen ekip-
manlarla desteklenmiş olması gerekir.

Günümüzde depolama ve paketleme sırasında ürü-
nün insanla teması söz konusu mudur? Yoksa tüm sü-
reç insan eli değmeden tam bir otomasyon içerisinde 
mi gerçekleşmektedir?

Tüm üretim sürecini el değmeden gerçekleştirmek, 
teknolojik olarak mümkündür. Örneğin Türkiye’deki 
üretim tesisleri, son teknolojik alt yapıyla donatılmıştır. 
Hammadde olan durum buğdayının işletmeye girmesin-
den sonraki aşamalar, tam bir otomasyon içerisinde ger-
çekleştirilmektedir. Hammaddenin girmesinden paketle-
menin sonuna kadar tüm aşamalar hijyenik bir ortamda, 
kapalı sistem olarak, bilgisayar kontrollü makinalar ara-
cılığıyla yapılır.

Makarna paketlemede genellikle ne tür ambalaj mal-
zemeleri ve çeşitleri kullanılmaktadır? Gıda güvenliği 
için makarna ambalajlarında olmazsa olmaz diyebile-
ceğimiz özellikler/kriterler nelerdir?

Her gıda işletmesi gibi makarna sektörü de “Türk Gıda 
Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler 
Yönetmeliği”ne tabidir. Bu yönetmelik, gıda ile doğrudan 
ya da dolaylı olarak temas eden veya temas etmesi muh-
temel madde ve malzemelere karşı; hem insan sağlığının 
yüksek seviyede korunmasını hem de tüketici ihtiyaçlarının 
karşılanmasını sağlamak için üretim, işleme ve dağıtımın 
tüm aşamalarındaki özellikleri belirlemektedir. Gıda ürünle-
rinde OPP+CPP, PE ve karton ambalaj kullanılmaktadır. Bu 
malzemeler gıda ile temasta insan sağlığı açısından sakınca 
içermeyen ve çevreye duyarlı geri dönüşümlü malzemelerdir.

Tüketiciyi doğrudan ilgilendiren konulardan biri de 
ambalajın tasarımı ve etiketi. Gerek tasarım gerekse 
etiket içeriği, ürün ve üretici için ne anlama gelmek-
tedir?

Ambalaj tasarımı tüketici ile üreticinin göz göze geldiği 
bir ara yüz olarak düşünülebilir. Tasarım ve etiket, tüketi-
ciye neyi satın aldığını anlatmaktadır. Tasarımda ürünün 
temel ve öne çıkan özelliklerini tüketiciye anlatacak gör-
seller ve bilgilendirmeler kullanılmaktadır. Etiketlemede 
ürünün içeriği, beslenme piramidi, üretim ve son tüketim 
tarihleri gibi tüketiciye hitap eden bilgiler yer alırken aynı 
zamanda üretici firma ile ilgili bilgiler de yer almaktadır. 
Üretici firmanın üretimini denetim altında yaptığını ve ge-
rekli üretim şatlarına haiz olduğunu belgeleyen işletme 
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nufacturer. Business Registration number documenting 
that the manufacturer has done the production under 
the supervision and possesses the necessary conditi-
ons for the production is located on the label.  Serial 
number on the packaging and information on producti-
on date offer opportunities to retrospective control the 
process from raw materials to the packaging stage in 
potential trouble.

From time to time the consumers complain on issues 
such as maggots or insects. First, is pasta capable of 
producing maggots or insects? If not, what can be the 
source of such problems? In order to prevent any prob-
lems in the food safety chain in what conditions these 
products should be stored after production and packa-
ging until it reaches the consumer?

Pasta is shaped with a high pressure of 120-bar and 
packed after drying at 80-90 ° C for several hours. Any 
living organism cannot remain alive in the pasta after such 
an operation. The problem of infestation may be caused 
by improper storage and preserving conditions. To avoid 
experiencing these issues, handling, shipping, and stora-
ge conditions should be subject to strict controls. 

The products supplied from the factory, making world-
class production by using the latest technology, can be 
damaged if favorable conditions are not provided in the 
process until it reaches the consumer. Factors such as 
heat and hygiene that affect food products must be kept 
under control where the products stored, and storage 
areas and products must be kept under tight control to 
prevent contamination from problematic products. 

At what point do you think pasta producers are in 
Turkey in terms of manufacturing technologies and 
automation as well as food safety and product tra-
ceability?  

As I mentioned earlier, all manufacturers in Turkey’s 
pasta industry, carries out world-class production with 
major technological investments. Saving major budget 
for R&D studies on product development; our sector rep-
resentatives also work in order to develop a high capa-
city of production technology. In this sense, progressing 
a great deal, our sector producers will come to a position 
to offer this technology to the world in the near future. 

 
Manufacturers in the industry are a pretty good position 

in terms of food safety and product traceability. Consi-
dering label on the package, it has the technology follow 
production retrospectively until the wheat used trained 
staff to detect and prevent problems. The standards such 
as HACCP, GMP, ISO, BRC, IFS are used to ensure food 
security and to guarantee food security.

kayıt numarası, bu etiketlemede yer almaktadır. Paket 
üzerindeki seri numarası, üretim zamanı ile ilgili bilgiler, 
olası bir sıkıntıda hammaddeden paketleme aşamasına 
kadar olan sürecin işletme tarafından geriye dönük kont-
rolüne olanak sunmaktadır.

Zaman zaman tüketicilerden, kurtlanma veya böcek-
lenme gibi konularda, üreticilere şikayetler gelmekte-
dir? Öncelikle makarna kurtlanabilen ya da böcekle-
nebilen bir ürün müdür? Eğer değilse bu tür sorunların 
kaynağı ne olabilir? Üretim ve paketlemeden sonra 
gıda güvenliği zincirinde herhangi bir sorun yaşanma-
ması için bu ürünler tüketiciye ulaşana kadar hangi ko-
şullarda depolanmalıdır?

Makarna, 120 bar gibi yüksek bir basınç ile şekillendi-
rilen ve 80-90 °C sıcaklıkta saatlerce kuruduktan sonra 
paketlenmesine geçilen bir üründür.  Bu aşamalardan 
geçen bir üründe herhangi bir canlı organizmanın kal-
ması mümkün değildir. Böceklenme gibi sorunlar uygun 
olmayan depolama ve saklama koşullarından kaynak-
lanabilmektedir. Bu sorunların yaşanmaması için sev-
kiyat, aktarma ve depolama şartlarının sıkı denetime 
tabi tutulması gerekmektedir. Son teknoloji kullanılarak 
dünya standartlarında üretimi yapılarak fabrikadan çıkışı 
sağlanan ürün, tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte, 
uygun koşullar sağlanmadığında zarar görebilmektedir. 
Ürünlerin depolandığı yerlerde ısı, hijyen gibi gıda ürün-
lerini etkileyecek etkenler kontrol altında tutulmalı, so-
runlu ürünlerden kaynaklanan bulaşmanın engellenmesi 
için depolama alanlarının ve ürünlerin sıkı kontrol altında 
tutulması gerekmektedir.

Türkiye’deki makarna üreticilerinin gerek kullanılan 
üretim teknolojileri ve otomasyon gerekse gıda güven-
liği ve ürün izlenebilirliği konusunda hangi noktada ol-
duğunu düşünüyorsunuz? 

Türkiye makarna sektörü içinde yer alan tüm üretici fir-
malar, daha önce de bahsettiğim gibi büyük teknolojik 
yatırımlar yaparak üretimlerini dünya standartlarında ger-
çekleştirmektedir. Ürün geliştirme konusunda AR-GE ça-
lışmalarına büyük bütçe ayıran sektör üreticilerimiz, aynı 
zamanda üretim teknolojisinin yüksek kapasiteli olarak  ge-
liştirilmesi için de çalışmalar yapmaktadır. Bu anlamda bü-
yük mesafeler kat eden sektör üreticilerimiz yakın zamanda 
bu teknolojileri dünyaya sunacak konuma gelecektir.

Sektör üreticileri gıda güvenliği ve ürün izlenebilirliği açı-
sından da oldukça iyi bir konumdadır. Paket üzerindeki 
etiket bilgilerinden yola çıkarak kullanılan buğdaya kadar 
üretimleri geriye dönük olarak izleyebilecek teknolojiye, 
sorunları tespit edip önleyebilecek eğitimli kadrolara sa-
hiptir. HACCP, GMP,  ISO, BRC, IFS gibi standartlar gıda 
güvenliğini sağlamaya yönelik olarak kullanılmakta ve 
gıda güvenliğini teminat altına almaktadır.
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“ Özel bir makarna 
depolama tesisi seçiminde 

esas nitelik ‘esnekliktir’ ”

“Flexibility” means having the opportunity 
to produce various pasta shapes without 
worrying about establishing in advance 
which production line to use for produc-
tion, since, with a flexible plant, a product 
from any production line can be silaged 
and conveyed to any packaging line 
available at the production plant. On the 
contrary, a lack of flexibility will force the 
producer to use dedicated equipment in 
order to produce and package a specific 
product, with considerable restrictions 
and production losses in case of failure 
or unavailability of a production line or 
packaging line.”

“Esneklik, üretim için hangi hat kurulacak diye endişelenmeden çeşitli makarna şekilleri üretebilme 
fırsatına sahip olmak demektir; çünkü esnek bir tesis sayesinde herhangi bir üretim hattından gelen 
bir ürün depolanabilir ve bu ürün üretim tesisinde bulunan herhangi bir paketleme hattına taşına-
bilir. Oysa esnekliğin bulunmadığı tesisler, üreticiyi belirli bir ürünü üretebilmek için özel ekipman 
kullanmaya zorlar; bu da büyük kısıtlamalara, başarısızlık halinde üretim kayıplarına ya da bir üre-
tim veya paketleme hattının kullanılamamasına yol açar.”

“ The main feature when 
choosing a specific type of 

pasta plant is the ‘flexibility’ ”

Cusinato Giovanni S.r.l., is one of the leader companies 
producing transport and storage plants for pasta and ot-
her granular products, for the food industry and for other 
fields. Today, the major pasta and pet-food producers in 

Cusinato Giovanni S.r.l., gıda endüstrisi ve diğer alan-
larda, makarna ve granül ürünler için taşıma ve depola-
ma tesisleri üretimi yapan, bu alandaki lider firmalardan 
biri. Günümüzde dünyadaki birçok makarna ve hayvan 

CUSINATO GIOVANNI S.R.L., 
Fabrizio CUSINATO;

.........................................................
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the world use Cusinato’s machinery or plants. Manager 
Director of the Company Fabrizio Cusinato states that 
Cusinato plays a key role in the field of technology app-
lied to the transport and storage of pasta and he adds: 
“In fact, currently, 27% of the world’s pasta production 
is conveyed using plants and machinery produced by 
us. Our goal is to replace all obsolete plants over the 
next 10 years, thus managing at least 40% of plants or 
customers in the pasta sector, bearing in mind that there 
are about 300 industrial pasta producers in the world.” 

Taking advantage of the company’s knowledge and 
experiments, we have interviewed Fabrizio Cusinato 
about storing. Cusinato states the main points about 
pasta storage process. 

Pasta production has many processes. Could you 
give us some information about production proces-
ses of pasta, especially the ones prior to storing and 
packaging? 

As a matter of fact, many different processes are invol-
ved in the pasta production chain and, immediately after 
the production process; our plants are used for storing 
and conveying pasta to packaging machines.

As far as we know, pasta is kept in silos after drying 
process. How long the products are kept in silos in 
general or what is the ideal duration for that?

Pasta is generally stored in silos in order to check not 
only the quality and accuracy of the drying process but 
also to optimize performance for packaging operations, 
allowing us to pack the entire daily production (24 hours) 

yemi üreticisi Cusinato’nun makine ve tesislerini kullanı-
yor. Firmanın Müdürü Fabrizio Cusinato, makarna taşıma 
ve depolama teknolojileri alanında Cusinato’nun pazarda 
kilit bir role sahip olduğunu belirtiyor ve şunları aktarıyor: 
“Aslında, şuanda dünya makarna üretiminin yüzde 27’si 
bizim ürettiğimiz tesis ve makineler kullanılarak gerçek-
leştiriliyor. Dünyada yaklaşık 300 endüstriyel makarna 
üreticisi olduğunu düşünürsek, amacımız, önümüzdeki 
10 yıl içinde eskiyen tüm tesisleri yenilemek; böylece ma-
karna sektöründeki tesislerin ve müşterilerin yüzde 40’ına 
hâkim olmaktır.” 

Firmanın bu bilgi birikiminden ve tecrübesinden fayda-
lanarak Fabrizio Cusinato ile depolama konusunda ayrın-
tılı bir röportaj yaptık. Makarna depolama süreciyle ilgili 
öneli noktaları Cusinato aktarıyor.

Makarna birçok farklı üretim prosesinden geçen bir 
ürün. Öncelikle depolama ve paketlemeye gelene ka-
dar, makarnanın geçtiği diğer üretim prosesleri hakkın-
da bizi biraz bilgilendirir misiniz?

Gerçek şu ki makarna üretim zincirinde ve üretim pro-
sesinin hemen sonrasında çok farklı prosesler söz konu-
sudur. Bizim çözümlerimiz ise depolama ve makarnayı 
paketleme makinalarına taşıma amaçlı kullanılmaktadır. 

Bildiğimiz kadarıyla makarna, kurutma işleminden 
sonra bir süre silolarda bekletilmektedir. Ürünlerin si-
lolarda depolanma süresi genellikle ne kadardır ya da 
ne kadar olmalıdır? 

Genelde makarnanın silolarda depolanma sebebi, hem 
makarnanın kalitesinin ve kurutma sürecinin doğruluğunu 
kontrol etmektir hem de paketleme operasyonunun per-
formansını en yüksek seviyeye çıkarabilmektir. Bu sayede 
tüm günün (24 saat) üretimini 8 ya da 16 saatte paket-
leyebilirsiniz. Yani, üretilen makarna 8-16 saat silolarda 
depolanabilir.

Ne tür silolar, gerek gıda güvenliği gerekse ürün ka-
litesi açısından kurutulmuş makarnanın depolanması 
için daha uygundur? Makarna depolaması için kullanı-
lan siloların genel özellikleri nelerdir?  

Makarna depolamada kullanılan en uygun silolar, sağ-
lam çelik panellerden ve formika laminant ya da paslan-
maz çelik sacla kaplanan çok katmanlı kavak ağacından 
yapılmış ürünleri içeren lambrilerden oluşan destekleyici 
bir yapıya sahiptir. Bu materyalleri kullanmak üründe bir 
değişikliğe sebep olmaz; aksine üretildikten sonraki saat-
lerde ürünün stabilizasyon sürecine katkıda bulunur. 

Bir makarna silosunda gereken niteliklerse şöyledir: 
hijyen (ürün duraklama noktalarının bulunmaması), sağ-
lamlık ve lambri için kullanılan malzemelerin kalitesi. Silo-
lardaki yukarı ve aşağı taşıma makinelerinin de hijyen ko-
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in just 8 or 16 hours. Therefore, we can say that a given 
amount of pasta produced can be stored in silos for abo-
ut 8-16 hours.

What kind of silos is suitable to store dried pasta 
both for food security and product quality? What are 
the general features of silos used for storing pasta?  

The most suitable silo for storing pasta has a suppor-
ting structure consisting of sturdy steel profiles and pa-
neling to contain the product made of multi-layer poplar 
wood coated with Formica laminate or a stainless steel 
sheet. Using these materials does not alter the product; 
instead, it contributes to complete the stabilization pro-
cess of the product in the hours after it is produced.

The essential features of a pasta silos are the following: 
hygiene (absence of product stagnation points), robust-
ness and the quality of the materials used for paneling. 
The transport machines upstream and downstream of the 
silos should also have the same requirements in terms of 
hygiene, also ensuring no leakage or contamination.

What should the producers consider basically in or-
der to ensure safety and hygiene of the product during 
the storing process in silos? Is there risky factor for 
food safety in storing technologies? For instance, the 
material of surfaces contacting food or blind point ca-
using pasta accumulation in machines…

Producers should almost entirely eliminate product 
handling operations in order to favor automatic silos loa-
ding and unloading operations, which can be automati-
cally traced by the monitoring and control system of the 
plant (PLC and SCADA/HMI). Storing each production 
batch before packing it, reduces the risk of packing a 
product, for which its drying process has been altered.  
In fact, if a product passes through a storage silos, there 
is enough time to check and monitor quality, which wo-
uld not be possible if a product is packaged directly wit-
hout being first placed in a silos. All materials that come 
into contact with the finished product that compose the 
silos and transport machinery are always, and in all ca-
ses, materials certified for contact with food. 

Is it possible to bring storing technologies together 
with the technologies in other production processes 
and also to provide a total automation from purcha-
sing raw material to final product packaging? How is 
it possible?

The pasta storage process is a transitional process. 
It can be not only traced and documented but also in-
terfaced with upper hierarchy computer systems, such 
as MES (Manufacturing Execution Systems) in order to 
allow full monitoring of the production chain from the 
receipt of raw materials to final packaging. In fact, the 

nusunda aynı özelliklere sahip olması, sızıntı ve bulaşma 
yapmaması gerekmektedir. 

Silolardaki depolama sürecinde, ürünün güvenliğinin 
ve hijyeninin sağlanması için üreticilerin dikkat etmesi 
gereken temel hususlar nelerdir? Depolama teknoloji-
lerinde gıda güvenliği için risk oluşturan unsurlar var 
mıdır? Örneğin gıda ile temas eden yüzeylerin yapıldığı 
malzemeler ya da makinede ürün birikmesine neden 
olabilecek kör noktalar gibi. 

Üreticiler, tesisin izleme ve tesis kontrol sistemi (PLC ve 
CADA/HMI) tarafından otomatik olarak izlenebilen otoma-
tik silo yükleme ve boşaltma işlemlerini desteklemek için 
ürün yükleme-boşaltma operasyonlarının hemen hemen 
tümü ortadan kaldırmalıdır. Paketleme işleminden önce 
tüm ürün çeşitlerini depolamak, ürünlerin kurutma sürecin-
de değişimine sebep olan “hemen paketlenme riskini” de 
azaltmaktadır. Aslında, eğer bir ürün, depolama silosundan 
geçerse ürünün kalitesini kontrol etmek ve izlemek için de 
yeterli zaman kalmaktadır. Oysa ürün siloya yerleştirilme-
den hemen paketlemeye alındığında bu durum geçerli ol-
mamaktadır. Tıpkı silo ve taşıma makinelerinde olduğu gibi 
son ürünle temasa geçen her malzeme, mutlaka gıdayla 
temas konusunda onay almış malzemelerdir. 

Depolama sistemlerini, diğer üretim süreçlerindeki 
teknolojilerle buluşturmak ve hammadde alımından 
son ürün paketlemeye kadar tüm üretim sürecinde tam 
bir otomasyon sağlamak ne kadar mümkündür? Müm-
künse bu nasıl sağlanıyor?

Makarna depolama işlemi bir geçiş sürecidir. Hammad-
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pasta silage section receives information of the product 
produced from the production department and is res-
ponsible for conveying the product to the primary pac-
kaging plants. Hence, for a specific product package, 
its date of packaging can be traced, as well as the ups-
tream process line and the downstream packaging line 
involved in the production of a specific product or pro-
duction batch.

What should a pasta producer take into considera-
tion while choosing storing solutions? What features 
of a pasta silo provides advantage and variety to the 
producer in today’s conditions? 

The main feature of a pasta storage plant, which must 
be taken into account when choosing a specific type of 
plant instead of another, is the “flexibility” it offers in terms 
of interaction with the various production and packaging 
lines. In the case of production plants with several pro-
duction and packaging lines, the choice of a flexible plant 
ensures easy scalability over time, whereas, a less flexible 
plant, will become obsolete in a few years’ time.

“Flexibility” means having the opportunity to produce 
various pasta shapes without worrying about establishing 
in advance which production line to use for production, 
since, with a flexible plant, a product from any producti-
on line can be silaged and conveyed to any packaging 
line available at the production plant. On the contrary, a 
lack of flexibility will force the producer to use dedicated 
equipment in order to produce and package a specific 
product, with considerable restrictions and production 
losses in case of failure or unavailability of a production 
line or packaging line.

What would you like to add? 
To conclude, we would like to point out that each plant 

should be customized according to customer require-
ments by analyzing in depth with the customer the needs, 
characteristics, composition and optional features of the 
machines that are part of the plant. The most common 
mistakes that can be made when purchasing this type 
of plant are that these plants are often purchased jointly 
with upstream and downstream plants, and the supplier 
and customer do not tackle the specific technical aspects 
of this part of the plant. These plants, instead, must be 
discussed together with specific, qualified suppliers who 
must highlight, in each case, all the options and variants 
available to the customer, carefully paying attention to the 
customer’s needs and expectations. 

This type of plant, if purchased in a superficial manner 
by relying on the wrong partner-supplier, is likely to cause 
serious efficiency issues in the production process, as 
well as bottlenecks and production losses. 

de kabulünden son paketlemeye kadar üretim zincirinin 
tümünü izlemeye olanak sağlaması açısından yalnızca 
izlenip belgelenmekle kalmıyor; ayrıca MES (Üretim Yü-
rütme Sistemleri) gibi üst hiyerarşi bilgisayar sistemleri 
tarafından da arayüzü de çıkarılıyor.  Aslında makarna 
silolama bölümü, üretim departmanından üretilen ürünle 
ilgili bilgileri almak ve ürünü ana paketleme kısmına ilet-
mekle görevlidir. Bu sebeple, belirli bir ürünün üretimi ya 
da toplu üretimle ilgili olan yukarı proses hattı ve aşağı pa-
ketleme hattının yanı sıra belirli bir ürün paketinin ambalaj 
tarihi izlenebilmektedir.

Bir makarna üreticisi, depolama çözümleri seçer-
ken nelere dikkat etmelidir? Günümüz koşullarında 
bir makarna silosundaki hangi özellikler üreticiye 
avantaj ve farklılık sağlar? 

Özel bir makarna depolama tesisi seçerken dikkate 
alınması gereken esas nitelik, tesisin çeşitli üretim ve pa-
ketleme hatlarıyla olan ilişkisinde sunabileceği “esneklik-
tir”. Çok sayıda üretim ve paketleme hattına sahip üretim 
tesislerinde, esnek bir tesis seçimi zaman içinde kolay 
ölçeklenebilirlik sağlarken daha az esnek tesis, birkaç yıl 
içerisinde demode olacaktır. 

“Esneklik”, üretim için hangi hat kurulacak diye endi-
şelenmeden çeşitli makarna şekilleri üretebilme fırsatına 
sahip olmak demektir; çünkü esnek bir tesis sayesinde 
herhangi bir üretim hattından gelen bir ürün depolanabilir 
ve bu ürün üretim tesisinde bulunan herhangi bir paketle-
me hattına taşınabilir. Oysa esnekliğin bulunmadığı tesis-
ler, üreticiyi belirli bir ürünü üretebilmek için özel ekipman 
kullanmaya zorlar; bu da büyük kısıtlamalara, başarısızlık 
halinde üretim kayıplarına ya da bir üretim veya paketle-
me hattının kullanılamamasına yol açar. 

Son olarak konuyla ilgili eklemek istediklerinizi ala-
bilir miyiz? 

Sonuç olarak, müşteri gereksinimlerinin, özelliklerinin,  
yapısının ve tesisin bir parçası olan makinelerin opsiyonel 
niteliklerinin derinlemesine analizini yaparak her bir tesi-
sin müşterinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerektiğini 
göstermek istiyoruz. Böyle bir tesisi satın alırken, yapı-
lan en yaygın hata bu tesislerin yukarı ve aşağı tesislerle 
birlikte satın alınması ve tedarikçilerle müşterilerin bu tip 
bir tesisin özel teknik nitelikleriyle baş edemiyor olmasıdır. 
Bunun yerine bu tesisler, müşterinin ihtiyaçlarına ve bek-
lentilerine dikkat edilerek, her durumda tüm seçenekleri 
ve türevleri dikkatli bir şekilde müşteriye sunan özellikli ve 
nitelikli tedarikçilerle birlikte ele alınmalıdır.

Yanlış ortak-tedarikçi ilişkisine dayanarak yüzeysel bir 
şekilde satın alınan bu tip bir tesis, ileride üretimde sıkıntı-
ya ve kayıplara yol açabileceği gibi üretim sürecinde ciddi 
verim problemine de neden olabilir. 
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Matteo ALESSANDRO DEL NOBILE ve ark.* 

Water content influenced shelf life and storage temperature. In particular, dry pasta  is stored at 
room temperature and has a shelf life more than one year; differently, fresh pasta  is stored at 
temperatures lower than 4°C and is an easily perishable product. Fresh pasta spoilage is prin-
cipally due to the metabolic activity of bacteria, yeasts and moulds that negatively influence the 
shelf life and sensorial characteristics of product.

Su içeriği, raf ömrü ve depolama sıcaklığını etkilemektedir. Özellikle, kuru makarna oda sıcaklı-
ğında muhafaza edilir ve raf ömrü bir yıldan fazladır. Bundan farklı olarak, taze makarna 4 °C’den 
daha düşük sıcaklıklarda depolanan ve kolayca bozulabilen bir üründür. Ürünün raf ömrünü ve 
duyusal özelliklerini olumsuz etkileyen bakteri, maya ve küflerin metabolik aktiviteleri taze ma-
karnanın bozulma sebepleridir.

ABSTRACT
In this work, the effects of Potassium Sorbate (PS) in 

the dough, antimicrobial air filter after the pasteurization 
and Modified Atmosphere Packaging (MAP) as combi-
ned preservation techniques were studied on shelf life 
of fresh pasta. In particular, in the first experimental step 
the influence of an antimicrobial air filter used to cool 
down pasta temperature after heat treatment and pac-
kaging under MAP (70:30 CO2:N2) were tested. Subse-
quently, different concentrations of PS (500, 750 and 
1000 mg kg-1), combined with the air filter, were added 
to the pasta dough to control moulds and bacteria proli-

ÖZET
Bu çalışmada, taze makarnanın raf ömrü ile ilgili ola-

rak, çeşitli koruma tekniklerinden olan hamurun içindeki 
Potasyum Sorbatın (PS) etkileri, pastörizasyon sonrası 
antimikrobiyal hava filtresi ve Modifiye Atmosfer Paketle-
me (MAP) ele alındı. Özellikle, ilk deneysel aşamada, MAP 
(70:30 CO2:N2) altında ısıl işlem uygulaması ve paketle-
me sonrası makarna sıcaklığını düşürmek için kullanılan 
antimikrobiyal bir hava filtresinin etkisi test edildi. Daha 
sonra, küf ve bakterilerin çoğalmasını kontrol edebilmek 
için, hava filtresi ile birleştirilen PS’nin farklı konsantras-
yonları (500, 750 ve 1000 mg kg-1) makarna hamuruna 
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feration. In the final trial, PS (1000 mg kg-1), air filter and 
MAP were combined. In each experimental step, both 
microbiological and sensory quality was monitored. 
Results demonstrated that the preservation strategies 
adopted in each step were effective to control microbial 
and fungi proliferation and, when all of them were com-
bined; the shelf life was about 40 days against about 8 
days of the control sample.

INTRODUCTION
Pasta, the main foodstuff in Italian cuisine, is obtained by 

extrusion or lamination of dough made with durum wheat 
semolina and water. Pasta is a generic word for a wide 
range of food products with very different characteristics in 
terms of shape, composition and moisture content. Water 
content influenced shelf life and storage temperature. In 
particular, dry pasta (maximum 12.5% of water) is stored 
at room temperature and has a shelf life more than one 
year; differently, fresh pasta (moisture content between 
24% and 30%) is stored at temperatures lower than 4°C 
and is an easily perishable product. Fresh pasta spoilage 
is principally due to the metabolic activity of bacteria, ye-
asts and moulds that negatively influence the shelf life and 
sensorial characteristics of product [1-4]. Therefore, the 
industrial process of pasta production generally comprises 
heat treatments to the aim of maintaining product hygiene 
and quality. In particular, fresh pasta pasteurization redu-
ces mould spores and spoilage microorganisms [5]. Ot-
her preservation techniques to be applied before and after 
packaging, such as microwave, convection heating alone 
or in combination, can provide extensive and efficient sani-
tization, thus assuring shelf life periods from 30 to 90 days 
[6,7]. However, these types of thermal stress generally 
compromise the sensory characteristics of fresh pasta.

To improve the microbial stability and prolong the shelf 
life of fresh pasta other strategies than thermal treat-

ilave edildi. Son denemede ise, PS (1000 mg kg-1), hava 
filtresi ve MAP birleştirildi. Deneyin her bir aşamasında, 
mikrobiyolojik ve duyusal kalite takibi yapılmıştır. Sonuçlar 
gösteriyor ki, her aşamada kullanılan muhafaza strateji-
leri, mikrobik ve mantar üremesini kontrol etmede etkili 
olmuş; hepsi birleştirildiğindeyse kontrol numunesinin raf 
ömrü 8 günden 40 güne çıkmıştır. 

GİRİŞ
İtalyan mutfağının temel gıda maddesi olan makarna, 

durum buğdayı irmiği ve su ile yapılan ekstrüzyon veya 
laminasyon aracılığıyla elde edilir. Makarna şekil, bileşim 
ve nem içeriği açısından farklı özelliklere sahip gıda ürün-
lerini ifade etmek için kullanılan genel bir kelimedir. Su 
içeriği; raf ömrü ve depolama sıcaklığını etkilemektedir. 
Özellikle, kuru makarna (maksimum % 12,5 su) oda sı-
caklığında muhafaza edilir ve raf ömrü bir yıldan fazla-
dır. Bundan farklı olarak taze makarna (% 24 ve % 30 
arasında nem içeriği), 4 °C’den daha düşük sıcaklıklarda 
depolanan ve kolayca bozulabilen bir üründür. Ürünün raf 
ömrünü ve duyusal özelliklerini olumsuz etkileyen bakteri, 
maya ve küflerin metabolik aktiviteleri taze makarnanın 
bozulma sebepleridir [1-4]. Bu nedenle, makarna üretimi-
nin endüstriyel süreci, üründe hijyen ve kaliteyi sağlamak 
amacıyla genellikle ısıl işlem içerir. Özellikle, taze makarna 
pastörizasyonu, küf sporlarını ve bozulmaya neden olan 
mikroorganizmaları azaltmaktadır [5]. Mikro dalga, kon-
veksiyon ya da kombinasyon halinde ısıtılma gibi paketle-
me öncesinde ve sonrasında uygulanacak diğer koruma 
teknikleri, etkili bir sterilizasyon sağlar ve böylece 30 ila 
90 günlük raf ömrü süresi garantisi verir. Bununla birlikte, 
bu tür bir termal stres, genellikle taze makarnanın duyusal 
özelliklerini de etkilemektedir. 

Literatürde, mikrobiyal stabiliteyi artırmak ve taze ma-
karnanın raf ömrünü uzatmak için ısıl işlem dışında başka 
stratejiler de yer almaktadır; çünkü literatürde, hamurdaki 
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ments have been suggested in the literature, as the use 
of active compounds in the dough and modified heads-
pace conditions during packaging [8,9]. Among the an-
timicrobial agents, potassium sorbate (PS) has received 
considerable interest for food applications, being able 
to prevent moulds development without modifying taste, 
odor or color of food [10,11]. As regard Modified At-
mosphere Packaging (MAP), gas mixtures where carbon 
dioxide ranges from 50% to 80% retard moulds deve-
lopment and microbial proliferation. Interesting results 
were also recorded in homemade fresh pasta by combi-
ning MAP and antimicrobial compounds [3]. Costa et al. 
[4] also demonstrated that chitosan in combination with 
MAP assured the acceptability of fresh pasta, produced 
by a pilot plant without any thermal treatment, for more 
than two weeks, thus suggesting the use of hurdle tech-
nology for food preservation [12]. 

On the basis of these considerations, in this work a 
step-by-step approach was adopted to optimize the pro-
cessing and packaging conditions of durum semolina-
based fresh pasta with the aim to improve the shelf life 
reducing thermal treatment after packaging that generally 
compromise the sensory attributes. In particular, PS was 
added to the dough, an antimicrobial air filter was used 
to cool down pasta temperature after the pasteurization 
process to create a cleanroom, and MAP conditions were 
used for packaging. The effects of combined preservati-
on strategies were assessed on both microbiological and 
sensory quality decay. 

MATERIALS AND METHODS
The work was carried out in three steps summarized 

in Table 1. Below the fresh pasta production process, 
the adopted packaging conditions and the analyses car-
ried out during the storage period are described. 

Pasta Samples Preparation
Fresh pasta was produced by using durum semolina 

provided by Molino Agostini (Montefiore dell’Aso, Italy). 
Semolina and tap water (30% w/w) were mixed with a 
rotary shaft mixer (Namad, Rome, Italy) at 25°C for 20 
min to prepare the pasta dough to be extruded. The pilot 
plant was made of an extruder (60VR; Namad, Rome, 
Italy) and was equipped with a bronze head to give the 
pasta dough the shape of macaroni (diameter 1 cm, 
thickness 1 mm and length 2 cm). After extrusion, pasta 
was pasteurized with steam for 3 min at 90°C (Namad, 
Rome, Italy). The pasteurization system, that uses air at 
room temperature to cool down the pasta after the ther-
mal treatment, was equipped with an antimicrobial air fil-
ter (Megalam H14, Camfil spa, Milano, Italy), which was 
either activated or inactivated on the basis of the type of 
sample to be prepared. The filter is characterized by a 

aktif bileşenlerin ve paketleme sırasında oluşan modifiye 
tepe boşluğu koşullarının kullanımı da önerilmiştir. Potas-
yum Sorbat (PS), antimikrobiyal ajanların arasında tat, 
koku veya gıda rengini değiştirmeden küf gelişimini önle-
mekte kuvvetli bir bileşen olduğundan gıda uygulamala-
rında oldukça ilgi çekmektedir [10,11]. Modifiye Atmosfer 
Paketleme (MAP) koşullarında karbondioksitin % 50 ila 
% 80 arasında değiştiği gaz karışımları, küf gelişimini ve 
mikrobiyal çoğalmayı geciktirmektedir. MAP ve antimikro-
biyal bileşenler bir araya geldiğinde, ev yapımı taze ma-
karnada ilginç sonuçlara ulaşıldı [3]. 

Costa ve ark. [4] da kitosan ile MAP’ın kombinasyonu 
halinde, bir pilot tesiste herhangi bir ısıl işlem olmadan 
üretilen taze makarnanın kabul edilebilirliğine iki haftadan 
daha uzun bir süre için güvence vermiş ve böylece gıda-
ların muhafazası için engeller teknolojisinin (hurdle tech-
nology) kullanılabileceğini doğrulamışlardır [12]. 

Bu çalışma boyunca, durum irmiğinden yapılan taze 
makarnanın işleme ve paketleme koşullarını en iyi düzeye 
çıkarabilmek ve bu sayede genellikle duyusal nitelikler-
den ödün verilmesine sebep olan termal işlemi azaltıp raf 
ömrünü uzatmak amacıyla bu hususların ışığında aşama-
aşama yaklaşımı izlendi. Özellikle hamura SP ilave edildi; 
temiz bir alan oluşturmak için yapılan pastörizasyon iş-
lemi sonrasında, makarna ısısını soğutmak için antimik-
robiyal hava filtresi kullanıldı; ambalajlama için de MAP 
koşulları kullanıldı. Kombine muhafaza stratejilerinin etki-
leri hem mikrobiyolojik hem de duyusal kalite bozulmaları 
noktalarında değerlendirildi.

MALZEMELER VE YÖNTEMLER
Üç adımda gerçekleştirilen çalışma Tablo 1’de özetlen-

miştir. Taze makarna üretim sürecinde uygulanan paket-
leme koşulları ve depolama süresince yürütülen analizler 
aşağıda açıklanmıştır. 

Makarna Örnekleri Hazırlama
Taze makarna, Molino Agostini (Montefiore dell’Aso, 

İtalya) tarafından sağlanan durum irmiği kullanılarak üre-
tildi. Ekstrüzyona tabi tutulacak makarna hamurunu ha-
zırlamak için irmik ve musluk suyu (w/w % 30), 20 dakika 
boyunca 25 °C’de döner şaft karıştırıcıda (Namad, Roma, 
İtalya) karıştırılmıştır. Bir ekstrüder pilot tesis yapılmış 
(60VR; Namad, Roma, İtalya) ve makarna hamuruna şekil 
verebilmek için bronz başlık ile donatılmıştır. Ekstrüzyon-
dan sonra, makarna 90 ° C’de (Namad, Roma, İtalya) 3 
dakika boyunca buharla pastörize edilmiştir. Isıl işlemden 
sonra ise makarnayı soğutmak için oda sıcaklığını kulla-
nan pastörizasyon sistemi, aktif ya da hazırlanan örnek 
bazında pasif hale getirilmiş bir antimikrobiyal hava filtresi 
(Megalam H14, Camfil spa, Milano, İtalya) ile donatılmış-
tır. Filtre, ürün prosesi için üst düzey koruma sağlayacak 
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technology able to create a cleanrooms to provide a hig-
hest level of protection for product process. In particular, 
the air filter is characterized by Most Penetrating Particle 
Size (MPPS) efficiency of 99.995%. Moreover, the filter 
media are glass fiber paper, the frame is extruded and 
anodized aluminum and the gasket is polyurethane end-
less at inlet.

To obtain pasta samples supplemented with different 
antimicrobial concentrations, active solutions were pre-
pared dissolving potassium sorbate (Farmalabor s.r.l-
Canosa di Puglia, Italy). These solutions were added to 
the dough, separately, to obtain final concentrations of 
500 mg kg-1, 750 mg kg-1 and 1000 mg kg-1 of PS in 
pasta. The pasta samples were packaged under air or 
MAP conditions (70:30 CO2:N2) and sealed by means of 
a thermal sealer (Gandus sealers, Milan, Italy). In parti-
cular, 80 g of fresh pasta in a plastic dish were closed 
in a high-barrier multilayer film made up of Polyethylene 
Terephthalate (PET), Ethylene-Vinyl Alcohol (EVOH) and 
polyethylene (PE), (90 μm thickness), kindly provided by 
Di Mauro Officine Grafiche s.p.a. (Napoli, Italy). All the 
samples were stored at 4 ± 1°C.

Headspace Gas Composition
The changes in headspace O2 and CO2 concentration 

were measured using a PBI Dansensor O2/CO2 analyzer 
(Checkmate 9900, Denmark). The volume taken from 

temiz oda (cleanroom) oluşturabilen bir teknoloji ile ka-
rakterize edilir. Özellikle, hava filtresi % 99,995 oranındaki 
MPPS (Most Penetrating Particle Size) verimliliği ile ka-
rakterize edilir. Ayrıca, filtre ortamı cam elyaf kağıttandır; 
çerçevesi ekstrüzyon ve anodize alüminyumdan, conta 
girişi de sonsuz poliüretandır (polyurethane endless). 

Farklı antimikrobiyal konsantrasyonlar ile takviye edilmiş 
makarna örnekleri elde etmek için potasyum sorbatın (Far-
malabor srl-Canosa di Puglia, İtalya) çözünmesiyle aktif 
çözeltiler hazırlandı. Bu çözümler, makarnada 500 mg-1, 
750 mg kg-1 ve 1000 mg kg-1 PS’lik nihai konsantrasyonlar 
elde etmek için ayrı olarak, hamura ilave edildi. Makarna 
numuneleri hava veya MAP koşulları altında (70:30 CO2: 
N2) paketlenmiş ve bu, bir termik izolasyon malzemesi va-
sıtasıyla (Gandus Sealer Milan, İtalya) sağlanmıştır. 

Özel olarak, plastik bir kaptaki 80 g’lık taze makarna, Di 
Mauro Officine Grafiche s.p.a (Napoli, İtalya) tarafından sağ-
lanmış olan Polietilen Tereftalat (PET), Etilen-vinil alkol (EVOH) 
ve Polietilen’den (PE), (90 mikron kalınlığında) yapılmış yüksek 
engel özelliği sergileyen çok tabakalı bir film içine kapatılmıştır. 
Tüm numuneler 4 ± 1 ° C’de muhafaza edilmiştir.

Tepe Boşluğundaki Gaz Bileşimi
Tepe boşluğundaki O2 ve CO2 konsantrasyonundaki de-

ğişiklikler, PBI Dansensor O2/CO2 analizörü (Checkmate 
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the package headspace for gas analysis was about 10 
cm3. To avoid modifications in the headspace gas com-
position due to gas sampling, each package was used 
only for a single measurement. Two bags per treatment 
were used at each sampling time.

Microbiological Analyses and pH Determination
For microbiological analyses of fresh pasta, about 10 

g of sample were aseptically removed from each pac-
kage, placed in a stomacher bag, diluted with NaCl so-
lution (9 g L-1) and homogenized with a stomacher LAB 
Blender 400 (Pbi International, Milan, Italy). Serial diluti-
ons in sterile saline solution were plated onto appropria-
te media according to Del Nobile et al. [2]. In particular, 
Plate Count Agar (PCA) incubated at 30°C for 48 h for 
aerobic mesophilic bacteria and at 4°C for 7 days for 
psychrotrophic bacteria; Violet Red Bile Agar (VRBA) in-
cubated at 37°C for 24 h for total coliforms; Baird- Par-
ker Agar, supplemented with egg yolk tellurite emulsion, 
incubated at 37°C for 48 h for Staphylococcus spp.; 
deMan Rogosa Sharpe agar (MRS), added with 0.17 g 
L-1 of cycloheximide (Sigma-Aldrich, Milan, Italy) incuba-
ted at 30°C for 48 h for lactic acid bacteria; Sabouraud 
Dextrose Agar, added with 0.1 g L-1 of chloramphenicol 
(C. Erba, Milan, Italy), incubated at 25°C for 48 h for 
yeasts. All media and supplements were from Oxoid (Mi-
lan, Italy). All microbiological analyses were performed 
twice on two different batches. 

The measurement of pH of the homogenized fresh 
pasta was performed twice on samples from two dif-
ferent batches by using a pHmeter (Crison, Barcelona, 
Spain)

Sensory Analysis
Both uncooked and cooked fresh pasta were sub-

jected to sensory evaluation. To obtain cooked pasta 
30 g of fresh pasta were cooked in 400 ml of tap water 
at 100°C for 130 seconds. All the uncooked samples 
were submitted in a single session to a panel of eight 
tasters. The panelists had at least several years of ex-
perience in evaluation of fresh pasta prior to this study. 
Panelists were asked to estimate color, odor, homo-
geneity and overall quality on uncooked pasta and, in 
addition, adhesiveness, bulkiness, firmness, elasticity, 
taste and overall quality on cooked pasta. A nine-po-
int rating scale, where 5 represented the threshold for 
product acceptability, was used to perform the panel 
test. In addition, panelists were also asked to search 
for visual moulds, thus allowing determining the day 
between the latest storage time at which moulds were 
not visible and the earliest storage time at which mo-
ulds were visible, hereinafter referred to as VMT (Visual 
Moulds Time)

9900, Danimarka) kullanılarak ölçüldü. Gaz analiz paketi 
tepe boşluğundan alınan yoğunluk yaklaşık 10 cm3’dür. 
Gaz numunesine bağlı gaz bileşimindeki tepe boşluğunun 
değişmesini engellemek için, her paket, sadece tek bir 
ölçüm için kullanılmıştır. Her numune çalışmasında, işlem 
başına iki torba kullanılmıştır.

Mikrobiyolojik Analizler ve pH Değerinin Belirlenmesi
Taze makarnanın mikrobiyolojik analizleri için yaklaşık 

10 gramlık numune, her bir paketten aseptik olarak çıka-
rılmış, bir stomecher poşete konmuş, NaCI çözeltisi (9 g 
L-1) ile seyreltilmiş, bir stomacher Milan LAB Blender 400 
(Pbi International İtalya) ile de homojenize edilmiştir. Steril 
tuzlu su çözeltisi içindeki seri seyreltmeler, Del Nobile ve 
ark. göre uygun medya üzerinde kaplanmıştır [2]. 

Özellikle, Plate Count Agar (PCA) aerobik mezofilik bak-
teriler için 48 saat boyunca 30 °C’de, psikrotrofik bakte-
riler içinse 7 gün boyunca 4 °C’de inkübe edilmiştir; Vio-
let Red Bile Agar (VRBA) toplam koliformlar için 24 saat 
boyunca 37 °C’de inkübe edilmiş; Baird- Parker Agar’a 
yumurta sarısı tellürit emülsiyonu eklenmiş ve Staphylo-
coccus spp için 48 saat boyunca 37 °C’de inkübe edil-
miştir; 0.17 g L-1 Sikloheksimit (Sigma-Aldrich, Milano, 
İtalya) eklenmiş olan deMan Rogosa Sharpe agar (MRS) 
laktik asit bakterileri için 48 saat boyunca 30°C’de inkübe 
edilmiştir; 0.1 g L-1 kloramfenikol (C Erba, Milan, İtalya) 
ilave edilmiş olan Sabouraud Dextrose, Agar Mayalar için 
48 saat boyunca 25 °C’de inkübe edilmiştir. Tüm medya 
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Shelf Life Calculation
For each step, the Microbial Acceptability Limit (MAL), 

the Sensory Acceptability Limit (SAL) and the VMT va-
lues were taken into account to assess pasta shelf life, 
considered as the lowest value among the three quality 
indices. To calculate the MAL, i.e. the storage time at 
which the viable cell concentration of considered bac-
teria reached the threshold, the re-parameterized Gom-
pertz equation was used [13]. In particular, 106 CFU 
g-1 was the imposed threshold for mesophilic bacteria 
(MALmesophilic) and psychrotrophic bacteria (MALpsy-
chrotrophic) and 104 CFU g-1 for coliforms (MALcoli-
forms) and Staphylococcus spp. (MALStaphylococcus) 
(Ministerial Health Decree 32, 1985). In order to determi-
ne the SAL in terms of overall quality for uncooked (SA-
Luncooked) and cooked pasta (SALcooked), the same 
modified version of the Gompertz equation was used to 
fit the sensory data. A score equal to 5 represented the 
threshold for sensory acceptability.

Statistical Analysis
The microbial count (Log CFU g-1), the MAL, the SAL 

and the shelf life values of all the investigated samp-
les were compared by one-way ANOVA analysis. A 
Duncan’s multiple range test, with the option of ho-
mogeneous groups (p<0.05), was used to determine 
significance among differences. To this aim, STATISTI-
CA v. 7.1 for Windows (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA) 
was used.

ve ilaveleri Oxoid’ten (Milan, İtalya) gelmektedir. Tüm mik-
robiyolojik analizler iki farklı grupla iki kez yapılmıştır.

Homojenize taze makarnanın pH ölçümü, iki farklı grup-
tan alınan örnekler üzerinde pHmeter (Crison, Barcelona, 
Spain) kullanılarak iki kez gerçekleştirilmiştir.

Duyusal Analiz
Hem pişmemiş hem de pişmiş taze makarna, duyusal 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Pişirilmiş makarna elde 
etmek için 30 g taze makarna 400 ml’lik musluk suyu-
nun içinde 130 saniye boyunca 100 °C’de pişirilmiştir. 
Tüm pişmemiş numuneler sekiz gurmeden oluşan bir pa-
nelde tek bir oturumda sunulmuştur. Panel katılımcıları, 
bu çalışma öncesinde, en az birkaç yıllık taze makarna 
değerlendirme tecrübesine sahiptiler. Panel katılımcıla-
rından pişmemiş makarnanın rengi, kokusu, homojenliği 
ve genel olarak kalitesini tahmin etmeleri; buna ek olarak 
pişmiş makarnanın aderans kapasitesi, hacim, sertlik, 
esneklik, tat ve genel kalitesini değerlendirmeleri isten-
miştir. Panel testi, toplam dokuz puanlık derecelendirme 
ölçeğinde gerçekleştirilmiş ve ürünün kabul edilebilirliği 
için en az 5 puan istenmiştir. Buna ek olarak, panel katı-
lımcılarından gözle görülebilen küfleri aramaları istenmiş 
ve bu sayede, küflerin henüz görünmediği son depolama 
zamanı ve küflerin göründüğü en erken depolama zamanı 
(Bundan böyle VMT – Küflerin ortaya çıkma zamanı- ola-
rak anılacaktır) arasındaki gün belirlenebilmiştir.

Raf Ömrü Hesaplama
Her bir adım için Mikrobiyal Kabul Limiti (MAL), Duyu 

Kabul Limiti (SAL) ve VMT değerleri; üç kalite endeksi 
arasında en düşük değer olarak kabul edilen makarna 
raf ömrünü değerlendirmek için incelenmiştir. MAL’ın he-
saplanması için düşünülen bakterilerin hücre konsant-
rasyonunun eşik seviyesine ulaştığı depolama süresi ve 
yeniden parametrelendirilmiş Gompertz denklemi kulla-
nılmıştır [13]. 

Özellikle 106 CFU g-1; mezofilik bakteriler (MALmesop-
hilic) ve psikrotrofik bakteriler (MALpsychrotrophic), koli-
formlar için 104 CFU g-1 (MALcoliforms) ve Staphylococ-
cus spp (MALStaphylococcus) (Ministerial Health Decree 
32, 1985) için kullanılan eşik haline gelmiştir. Pişmemiş 
(SALuncooked) ve pişmiş (SALcooked) makarna için ge-
nel kalitesi bakımından SAL tespiti yapmak için Gompertz 
denkleminin modifiye edilmiş versiyonu duyusal verileri 
sığdırmak amacıyla kullanılmıştır. 5’e eşit bir skor, duyusal 
kabul edilebilirlik için sınır olarak belirlendi. 

İstatistiksel Analiz
Mikrobiyal sayım (CFU g-1 Log), MAL, SAL ve incelenen 

tüm örneklerin raf ömrü değerleri, tek yönlü ANOVA ana-
liziyle karşılaştırılmıştır. Farklılıkların boyutunu belirlemek 
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RESULTS AND DISCUSSION
Headspace Gas Composition
The headspace gas analysis, for the three experimen-

tal steps (data not shown), highlights a slight decrease 
of oxygen concentration and an increase of carbon dio-
xide concentration (final value recorded for O2 and CO2 
18% and 0.6%, respectively) for all samples packaged 
under air conditions. Change in headspace gas com-
position in pasta sample packaged under air conditions 
can be principally due to the metabolic activity of aero-
bic microorganisms. Differently, for samples packaged 
under map conditions (70:30 CO2:N2) the initial heads-
pace composition was unchanged during the entire sto-
rage period (data not shown). In particular, the tested 
polymeric film, able to maintain the select active MAP 
during the experimental period, was the same used in 
a previous study. In particular, it was observed that the 
permeability properties of the selected film were able to 
preserve the initial gas composition (70:30 CO2:N2) up 
to 50 days.

Microbiological Quality
In step-1 the efficacy, alone or in combination, of the 

antimicrobial air filter and packaging conditions (air or 
MAP) was tested. As example, in Figure 1 the cell loads 
of mesophilic bacteria as a function of storage time 
for fresh pasta samples produced with and without air 
filter, packaged in air or MAP are reported. As can be 
observed, a rapid increase in microbial population was 
reported for sample produced without the antimicrobial 
air filter and packaged in air (no-filterAir-1). Lower cell 
loads were reported for FilterAir-1 sample compared 
to no-filterAir-1 pasta. Moreover, packaging in air pro-
moted moulds proliferation and after 10 and 13 days, 
no-FilterAir-1 and FilterAir-1, respectively, were refused 
for visible moulds appearance. A gradual increase of 
mesophilic bacteria was observed for both samples 
packaged under MAP conditions (no-FilterMAP-1 and 
FilterMAP-1), even though a reduced cells numbers 
were counted for FilterMAP-1 sample. Similar trends, 
like the above described for each tested sample, were 
also recorded for lactic acid bacteria, psychrotrophic 
bacteria and Staphylococcus spp. (data no shown). 
According to literature data, air filtration for cooling 
down temperature during process reduces the num-
ber of airborne contaminants [14,15], whereas packa-
ging under MAP conditions improves sample microbial 
stability. It is worth nothing that all samples packaged 
under MAP conditions without filter (no-FilterMAP-1) 
overtook the imposed threshold (106 CFU g-1 for me-
sophilic and psychrotrophic bacteria and 104 CFU g-1 
for Staphylococcus spp.) whereas, for FilterMAP-1 the 
imposed limit was exceeded only in terms of mesop-
hilic bacteria.

için homojen gruplar seçeneği (p <0.05) ile Duncan’ın 
çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Bu amaçla, Win-
dows için STATISTICA v. 7.1 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, 
USA) kullanılmıştır. 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Tepe Boşluğundaki Gaz Bileşimi
Tepe boşluğu gazı analizi, üç deney adımı için (veriler 

gösterilmemiştir), hava koşulları altında paketlenmiş tüm 
örneklerde oksijen konsantrasyonunda hafif bir azalma, 
karbondioksit konsantrasyonundaysa (O2 ve CO2 18 ve% 
0,6 sırasıyla% kaydedilen son değer) artış vurgulamakta-
dır. Hava koşulları altında paketlenmiş makarna numune-
sindeki tepe boşluğu gaz bileşimindeki değişim, aerobik 
mikroorganizmaların metabolik aktivitesinden kaynaklanı-
yor olabilir. Farklı olarak (70:30 CO2: N2) harita koşulları 
altında paketlenmiş örnekler için, ilk tepe boşluğu bileşimi 
tüm depolama süresi boyunca değişmemiştir (veriler gös-
terilmemiştir). Özel olarak, deney süresince seçme aktif 
MAP’i koruyabilen test edilmiş polimerik film, bir önceki 
çalışmada kullanılan aynı filmdir. Özellikle, seçilen filmin 
geçirgenlik özelliklerinin ilk gaz bileşimini (70:30 CO2:N2) 
50 güne kadar koruyabildiği görülmüştür.

Mikrobiyolojik Kalite
Aşama-1’de, antimikrobiyal hava filtresi ve paketleme 

koşullarının etkinliği tek başına ya da kombinasyon ha-
linde (hava veya MAP) test edilmiştir. Örnek olarak, Şekil 
1’de hava veya MAP’da paketlenmiş, hava filtresi olma-
dan üretilen taze makarna örnekleri için depolama süresi-
nin bir fonksiyonu olarak mezofilik bakteri hücreleri rapor 
edilmiştir. Gözlemlendiği gibi antimikrobiyal hava filtresi 
olmadan üretilen ve hava (no-filterAir-1) ile paketlenen 
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In Figure 2 the evolution of yeasts populations of 
step-1 samples is reported. In particular, an increase 
in yeasts population from 102 to 104 CFU g-1 during 
the first 10 days of storage was observed for samp-
les packaged under air conditions. Differently, for 
no-filterMAP-1 and filterMAP-1 an increase of yeasts 
population was observed after 12 days. This result is 
in agreement with the study carried out by Eliot et al. 
[16], who observed a significant inhibitory effect of car-
bon dioxide on development of yeasts. Moreover, the 
application of antimicrobial air filter in pasta processing 
further slowed down the yeasts development. In par-
ticular, reduced cell loads of about 1 logarithmic cycle 
were recorded at the end of the storage period for fil-
terMAP-1 compared to no filterMAP-1. Therefore, our 
experimental findings proved that air filtration reduced 
number of airborne contaminants, whereas MAP con-
ditions improved the microbial quality.

In step-2 the antimicrobial effects of PS added to do-
ugh combined with antimicrobial air filter was evaluated. 
In Figure 3 the evolution of lactic acid bacteria in pasta 
produced with and without filter or PS is reported. As 
can be seen, a rapid increase in microbial population 
was reported for samples without PS and different ef-
ficacy of the antimicrobial compound was found de-
pending on its concentrations. These data are in ag-
reement with results of other researches on PS applied 
to food [17,18]. Similar microbial trends were observed 
for Stapylococcus spp., psychrotrophic and mesophilic 
bacteria (data not shown). An increase in yeast popula-
tion from 103 to 105 CFU g-1 was recorded for the no-
FilterAir-2 and the FilterAir-2 samples. On the contrary, 

numune için mikrobiyal popülasyonda hızlı bir artış rapor 
edilmiştir. No-filterAir-1 makarna ile kıyaslanan FilterAir-1 
numunesi için alt hücre yükleri rapor edilmiştir. 

Dahası, hava ile ambalajlama küflerin çoğalmasını des-
teklerken, 10 ve 13 gün sonra, no-FilterAir-1 ve FilterAir-1, 
sırasıyla görülebilir küflerin meydana çıkmasını reddetti. 
Her ne kadar FilterMAP-1 numune için azaltılmış hücre 
numaraları hesaplanmış olsa da, MAP koşullarında (no-
FilterMAP-1 ve FilterMAP-1) paketlenmiş iki numune de 
de mezofilik bakterilerin kademeli artışı gözlenmiştir. Her 
bir test numunesi için yukarıda tarif edilenler gibi ben-
zer eğilimler, laktik asit bakterileri, psikrotrofik bakteriler 
ve Staphylococcus spp için kaydedilmiştir (veri gösteril-
memektedir). Literatür verilerine göre, proses sırasında 
hava soğutma için kullanılan hava filtresi, hava ile taşı-
nan kontaminantların sayısını azaltmakta [14,15], ancak 
MAP koşullarında paketleme, numunedeki mikrobiyal 
stabiliteyi artırmaktadır. Filtre olmadan MAP koşullarında 
paketlenmiş tüm numuneler (no-FilterMAP-1), verilen sı-
nırı geçmiştir (Mezofilik ve psikrotrofik bakteriler için 106 
CFU g-1 ve Staphylococcus spp için 104 CFU g-1.) Ancak, 
FilterMAP-1 için verilen limit sadece mezofilik bakteri açı-
sından aşılmıştır. 

Figür 2’de, 1. aşama numunelerinin maya popülasyon-
larının evrimi rapor edilmiştir. Özellikle, depolamadaki ilk 
10 gün boyunca 102’den 104 CFU g-1’e kadar, hava ko-
şullarında paketlenmiş numuneler için maya popülasyo-
nunda bir artış gözlenmiştir. 

Bundan farklı olarak, no-filterMAP-1 ve filterMAP-1 için 
12 gün sonra maya popülasyonunda belirli bir artış göz-
lenmiştir. Bu sonuç, maya gelişimi üzerinde, karbondiok-
sitin önemli bir önleyici etkisi olduğunu gözlemleyen Eliot 
ve ark. tarafından yürütülen çalışma [16] ile de uyumlu-
dur. Dahası, makarna prosesinde antimikrobiyal hava filt-
resi uygulaması maya gelişimini yavaşlatmıştır. Özellikle, 
no-filterMAP-1 ile karşılaştırıldığında, depolama süresinin 
sonunda filterMAP-1 için yaklaşık 1 logaritmik döngünün 
azaltılmış hücre yükleri kaydedilmiştir. Bu nedenle, deney-
sel bulgularımız hava filtrelemenin, havadaki kirleticilerin 
sayısını azalttığını kanıtlamıştır; ancak MAP koşulları, mik-
robiyal kaliteyi artırmaktadır. Aşama 2’de, antimikrobiyal 
hava filtresiyle birlikte, PS’nin hamura eklenen antimikro-
biyal etkileri değerlendirilmiştir. Figür 3’te, filtre veya PS 
olmadan üretilen makarnadaki laktik asit bakterilerinin 
evrimi rapor edilmiştir. Görüldüğü gibi kendi konsantras-
yonlarına bağlı olarak, mikrobiyal popülasyonda hızlı bir 
artış rapor edilmiştir. Bu veriler diğer araştırmacıların gıda-
ya uygulanan PS hakkındaki sonuçları [17,18] ile uyum-
ludur. Benzer mikrobik eğilimler, Stapylococcus spp., 
Psikrotrofik ve mezofilik bakteri için  gözlenmiştir (veriler 
gösterilmemiştir). No-FilterAir-2 ve FilterAir-2 numuneleri 
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no yeasts were counted for samples supplemented with 
PS (data not shown).

In Table 2 the initial and final cell loads of mesophilic, 
psicrotrophyc, lactic acid bacteria and yeasts in pasta 
produced in step- 3 with combination of PS (1000 mg kg-

1), antimicrobial air filter and MAP are reported. As can be 
observed in the table, for each microbial group the anti-
microbial effect can be immediately observed after pasta 
production. In particular, low cell loads were detected for 
sample supplemented with PS; in addition, for mesophilic 
bacteria, lactic acid bacteria and yeasts, statistically sig-
nificant differences between no- FilterAir-3 and FilterAir-3 
samples were detected. Data confirmed the antimicrobial 
activity of PS and the improvement of microbial quality 
due to air filter application. It is worth nothing that no-
FilterAir-3 and FilterAir-3 were monitored for 13 and 17 
days, respectively due to moulds appearance. On the 
contrary, FilterMAP-3 and Filter-PSMAP were monitored 
for 45 and 50 days, respectively. Data reported in Table 2 
highlight that the application of antimicrobial air filter re-
duced microbial development compared to sample pro-
duced without filter and MAP improved pasta microbial 
stability. The lowest cell loads were obtained by combi-
ning MAP and PS.

During the entire storage period of all the investigated 
trials, no coliforms bacteria were counted.

Small oscillations around the initial pH value of fresh 
pasta (6.09 ± 0.06) were recorded in all tested sample 
(data not shown). No differences in pH value were de-
tected among different samples of each trial.

Sensory Characteristics
In Table 3 the sensorial acceptability limits in terms of 

overall quality for uncooked (SALuncooked) and cooked 
pasta (SALcooked) and the main parameters that inf-

için, 103’ten 105 CFU g-1’e kadar maya popülasyonun-
da bir artış kaydedilmiştir. Aksine, PS ile takviye edilmiş 
numuneler için maya hesaplanmamıştır (veriler gösteril-
memiştir). 

Tablo 2’de, PS, antimikrobiyal hava filtresi ve MAP 
kombinasyonlu 3. aşamada üretilen makarnadaki (1000 
mg kg-1) mezofilik, psicrotrophyc, laktik asit bakterile-
ri ve mayalardan oluşan hücre yükleri ilk ve son olarak 
rapor edilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi her bir mikrobi-
yal grup için, makarna üretiminden sonra antimikrobiyal 
etki hemen gözlenebilir. Özellikle, PS takviyeli numu-
nelerde düşük hücre yükleri tespit edilmiştir. Buna ek 
olarak, mezofilik bakteriler, laktik asit bakterileri ve ma-
yalar için, no-FilterAir-3 ve FilterAir-3 numuneleri arasın-
da istatistiksel olarak önemli farklılıklar tespit edilmiştir. 
Veriler, PS’nin antimikrobiyal aktivitesini ve hava filtresi 
nedeniyle mikrobiyal kalitede oluşan iyileştirilmeyi doğ-
rulamıştır. 13 ve 17 gün boyunca, sırasıyla no-FilterAir-3 
ve FilterAir-3 takip edilmiştir. Buna karşılık, FilterMAP-3 
ve Filter-PS-MAP, sırasıyla, 45 ve 50 gün boyunca ta-
kip edilmiştir. MAP ve filtre olmadan üretilen numunenin, 
makarnanın mikrobiyal stabilitesini artırdığı gerçeğine 
kıyasla, Tablo 2’de vurgulanan veriler, antimikrobiyal 
hava filtresi uygulamasının mikrobiyal gelişmeyi azalttı-
ğını göstermektedir. En düşük hücre yükleri, MAP ve PS 
birleştirilmesi ile elde edilmiştir.

Yapılan bütün denemelerin depolama süresinin tamamı 
boyunca hiçbir koliformlar bakteri sayılmamıştır. 

Taze makarnanın başlangıç pH değeri etrafında küçük 
salınımlar (6.09 ± 0.06) kaydedilmiştir. Her bir denemenin 
farklı örnekleri arasında, PH değerlerinde hiçbir farklılık 
tespit edilmemiştir.

Duyusal Özellikleri
Tablo 3’te, duyusal kabul edilebilirlik limitleri açısından 
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luenced the overall quality of fresh pasta are reported. 
Results highlighted that while the overall quality of unco-
oked pasta was mainly influenced by the odor, change 
in taste and physical characteristics are the main factors 
responsible for the unacceptability of cooked pasta. The 
structural change and the development of off-odours in 
pasta samples during the storage period are principally 
due to the microbial growth.

As can be observed in Table 3, samples of step-1 
packaged under MAP conditions were acceptable for a 
longer period from a sensorial point of view compared 
to samples packaged under air conditions. Moreover, 
among samples packaged under MAP (no-FilterMAP-1 
and FilterMAP-1) best results were obtained for Filter-
MAP-1 sample. The antimicrobial air filter reduced mic-
robial contaminations and improved also the sensorial 
characteristics. Samples of step-2 never reached the 
imposed sensorial limits due to the visible moulds deve-
lopment that break off sensorial analysis. In the step-3 
the overall quality was positively influenced by the combi-
nation of the selected strategies. In particular, Filter-PS-
MAP sample was acceptable for more than 50 days for 
uncooked pasta and about 40 days for cooked pasta. 

As an example, in Figure 4 the overall quality of un-
cooked pasta produced with the combined preservati-
on techniques is reported. As can be observed, a fast 
decrease in overall quality was observed for samples 
packaged under air conditions (no-FilterAir-3 and Filte-
rAir-3). However, no-FilterAir-3 exceeded the sensory 
threshold value before FilterAir-3 sample due to chan-
ge in odor and color characteristics. The interesting 
results obtained with FilterAir-3 sample compared to 
no-FilterAir-3 can be ascribed to the use of the an-
timicrobial air filter that limits the microbial pollution. 
For samples packaged under MAP a gradual decrease 
in overall quality was observed. The best results were 

pişmemiş (SALuncooked) ve pişmiş makarnanın (SALco-
oked) genel kalitesini ve de taze makarnanın genel kali-
tesini etkileyen ana parametreler rapor edilmiştir. Sonuç-
larda belirtilene göre; pişmemiş makarna genel kalitesi 
esas itibariyle kokudan etkilenirken, pişmiş makarnanın 
kabul edilemezliğinden sorumlu temel faktörler, tat deği-
şimi ve fiziksel özelliklerdir. Yapısal değişim ve depolama 
süresince makarna örneklerinde istenmeyen kokuların 
geliştirilmesi çoğunlukla mikrobiyel gelişimden kaynak-
lanmaktadır. 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, duyusal açıdan bakıldığın-
da, hava koşulları altında paketlenmiş örneklere kıyasla, 
MAP koşullarında paketlenmiş Aşama-1 örneklerinin ka-
bul edilebilirliği, daha uzun sürelidir. Dahası, MAP altın-
da paketlenmiş numuneler arasında (no-FilterMAP-1 ve 
FilterMAP-1) en iyi sonuçlar FilterMAP-1 numunesinden 
alınmıştır. Antimikrobiyal hava filtresi mikrobiyal kontami-
nasyonları azaltmış ve aynı zamanda duyusal özellikleri 
geliştirmiştir. Aşama-2’nin örnekleri, duyusal analizleri 
bozan gözle görülür küf geliştirmesi nedeniyle hiçbir za-
man verilen duyusal limite ulaşmamıştır. Aşama 3’te ge-
nel kalitenin seçili stratejilerin kombinasyonundan olumlu 
şekilde etkilendiği görülmektedir. Özellikle, Filter-PS-MAP 
numunesi pişmemiş makarna için 50 günü aşkın bir süre 
boyunca, pişmiş makarna için de yaklaşık 40 gün boyun-
ca kabul edilebilir seviyededir. 

Örnek olarak, Figür 4’te kombine muhafaza teknikle-
riyle üretilen pişmemiş makarnanın genel kalitesi rapor 
edilmiştir. Görülebileceği gibi, hava koşulları altında (no-
FilterAir-3 ve FilterAir-3) paketlenen örneklerin genel kali-
tesinde hızlı bir düşüş gözlenmiştir. Ancak, koku ve renk 
özelliklerinden ötürü, no-FilterAir-3, duyusal limit değerini 
FilterAir-3 numunesinden önce aşmıştır. No-FilterAir-3’e 
kıyasla, FilterAir-3 numunesi ile saptanan ilginç sonuçlar, 
mikrobiyel kirliliği sınırlayan antimikrobiyal hava filtresinin 
kullanımına bağlanmıştır. MAP altında paketlenen numu-
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obtained for the Filter-PS-MAP that never reached the 
imposed threshold for the tested sensorial parameters. 
Similar trends in overall quality were found for cooked 
samples (data not shown).

Shelf Life Evaluation
As can be noted in Table 3, the shelf life of step-1 

samples packaged in air conditions with and without 
filter (no-FilterAir-1 and FilterAir-1) was influenced by 
moulds appearance and change in sensory quality, res-
pectively. According to literature data, packaging under 
MAP conditions increased pasta shelf life. In this case, 
microbial growth affected the shelf life of samples under 
MAP. A better microbiological and sensory stability was 
observed when filter and MAP were combined. As also 
observed in Table 3, the use of the antimicrobial air filter 
combined to PS retarded moulds proliferation. In parti-
cular, visual moulds were detected after 12, 17 and 21 
days in pasta samples supplemented with 500, 750 and 
1000 mg kg-1 of PS. 

The application of the antimicrobial air filter with PS and 
MAP conditions further controlled moulds appearance, 
microbial growth and sensory decay. In particular, shelf 
life of 7.91 and 11.65 were obtained for no-FilterAir-3 and 
FilterAir-3, respectively. Moreover, MAP retard microbial 
development and control moulds appearance in particu-
lar, more than 1 month of shelf life was reached for Fil-
terMAP-3 and about 40 days were recorded with all the 
three preservation strategies (Filter-PSMAP).

nelerin genel kalitesinde kademeli bir düşüş gözlenmiştir. 
En iyi sonuçlar, test edilen duyusal parametreler için be-
lirlenen limite erişememiş Filter-PS-MAP için saptanmıştır. 
Genel kalitedeki benzer trendler pişmiş numuneler için de 
bulunmuştur (veriler gösterilmemiştir). 

Raf Ömrü Değerlendirmesi 
Tablo 3’te de gösterildiği gibi, filtreli ve filtresiz şekilde 

hava koşullarında paketlenmiş (no-FilterAir-1 ve FilterAir-1) 
Aşama-1 numunelerinin raf ömrü, küf görünümünden et-
kilenmiş ve duyusal kalite açısından değişmiştir. Literatür 
verilerine göre, MAP koşulları altında paketleme yapılması 
makarnanın raf ömrünü uzatmıştır. Bu durumda, mikrobi-
yal büyüme MAP koşulları altında numunelerin raf ömrünü 
etkilemiştir. Filtre ve MAP kombinasyonunda daha iyi bir 
mikrobiyal ve duyusal stabilite gözlenmiştir. 

Tablo 3’te gözlendiği gibi, antimikrobiyal hava filtresinin 
kullanımı PS ile kombine edildiğinde küf proliferasyonunu 
geciktirmiştir. Özellikle, 500, 750 ve 1000 mg kg-1 PS ek-
lenmiş pasta numunelerinde gözle görülür küf oluşumu sı-
rasıyla 12, 17 ve 21 günde ortadan kalkmıştır. Antimikrobi-
yal hava filtresinin PS ve MAP koşullarıyla uygulanması küf 
görünümünü, mikrobiyal gelişmeyi ve duyusal bozulmayı 
kontrol altına almıştır. Özellikle, no-FilterAir-3 ve FilterAir-3 
için sırasıyla 7.91 ve 11.65’lik raf ömrü saptanmıştır. Daha-
sı, özellikle MAP, mikrobiyal gelişmeyi ve küf görünümünü 
geciktirmektedir; FilterMAP-3 için bir aydan daha uzun sü-
ren raf ömrüne ulaşılmış ve her üç muhafaza stratejisi (Filtre 
PSMAP) için yaklaşık 40 gün kaydedilmiştir.
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CONCLUSIONS
In this study a step-by-step approach was adopted 

to increase fresh pasta shelf life. In particular, an anti-
microbial compound to be added to the initial dough, 
an antimicrobial air filter applied after heat treatment 
and MAP conditions were utilized in packaging process. 
The results obtained in each step allowed evaluating the 
influence of the selected process variables on microbi-
ological and sensory quality of pasta. In particular, step-
1 highlighted that the combination of the antimicrobial 
filter and MAP can control microbial and moulds growth 
better than each treatment alone. In the step-2, in com-
bination with the filter, the most effective concentration 
of PS (1000 mg kg-1) to control moulds appearance was 
found. In the last step PS (1000 mg kg-1), the antimic-
robial filter and MAP were combined and a shelf life of 
about 40 days was found, compared to the control that 
remained acceptable for little more than one week.

SONUÇLAR
Bu çalışmada, taze makarnanın raf ömrünü uzatmak 

için aşama-aşama bir yöntem izlenmiştir. Özellikle, ilk 
hamura eklenecek antimikrobiyal bileşenler, ısıl işlemden 
sonra uygulanmış bir antimikrobiyal hava filtresi ve MAP 
koşulları paketleme prosesinde de kullanılmıştır. Her bir 
adımda saptanan sonuçlar makarnanın mikrobiyolojik ve 
duyusal kalitesi için seçilen proses değişkenlerinin etkisini 
değerlendirmeye olanak tanımaktadır. Özellikle Aşama-1, 
antimikrobiyal filtre ve MAP kombinasyonu, mikrobiyal ve 
küf büyümesini her bir tedaviden daha iyi kontrol ede-
bilmektedir. Aşama-2’de PS’nin küf görünümünü kontrol 
etmeden en etkili konsantrasyonu (1000 mg kg-1) filtre ile 
kombinasyonlu olarak bulunmuştur. Son aşamada, PS 
(1000 mg kg-1), antimikrobiyal filtresi ve MAP kombine 
edilmiş ve Bir haftadan biraz daha uzun bir süre olarak 
kabul edilen kontrollere kıyasla raf ömrünün de 40 gün 
olduğu saptanmıştır. 

*Annalisa Lucera, Cristina Costa, Lucia Padalino, Amalia Conte, Valentina Lacivita, Maria 
Antonietta Saccotelli, Daniela Esposto
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Size reaches of food waste is also in Europe’s agen-
da... 79 million people live below the poverty line in the 
European Union, and 16 million continues their life with 
food aid of charities. 50 percent of the food which can 
be consumed in homes in Europe, supermarkets, restau-
rants, and in supply chain is being wasted. The European 
Parliament has set a target to reduce food waste by half 
to deal with the problem by 2025. 

EuPC’s Executive Board Member Yavuz Eroğlu is con-
ducting the management of the project EuPC European 
Plastics Manufacturers Association to stop wasting food. 
Eroğlu, Chairman of the Board in Turkish Plastic Industry 
Research, Development and Education Foundation (PA-
GEV) is the first Turkish member elected from a non-EU 
member country. 

Gıda israfının ulaştığı boyut, Avrupa’nın da gündemin-
de… Avrupa Birliği’nde 79 milyon insan fakirlik sınırının 
altında yaşıyor, 16 milyonu ise yardım kuruluşlarının gıda 
yardımı ile hayatını devam ettiriyor. Avrupa’daki evlerde, 
süpermarketlerde, restoran ve tedarik zinciri içinde tüketi-
lebilir gıdanın yüzde 50’si israf ediliyor. Avrupa Parlamen-
tosu, bu sorunla başa çıkmak için 2025 yılına kadar gıda 
israfını yarı yarıya azaltma hedefi koydu. 

EUPC Avrupa Plastik Üreticileri Birliği’nin gıda israfını 
durdurmaya yönelik yürütmekte olduğu projesinin yöne-
timinde ise EUPC İcra Kurulu Üyesi Yavuz Eroğlu bulunu-
yor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eği-
tim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Eroğlu, 
EUPC’nin AB üyesi olmayan bir ülkeden yönetime seçilen 
ilk Türk üyesi. 

The world population is rapidly increasing; 2.1 billion people live below the hunger and pov-
erty limit. Nevertheless, one third of the food produced in the world is going to waste before 
even come to the dinner table. Providing nutrition to the population in a healthy way by using 
resources efficiently and avoiding waste at the point of packaging is playing an important role. 
With food packaging; it is possible to save 1.5 billion TL bread wasted every year in Turkey 
from the garbage.

Dünya nüfusu hızla artarken; 2,1 milyar insan açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Buna rağ-
men dünyada üretilen gıdanın üçte biri sofralara bile gelmeden çöpe gidiyor. Nüfusun sağlıklı bir 
şekilde beslenmesini sağlama ve kaynakları verimli kullanarak israfı önleme noktasında ambalajlar 
önemli bir rol üstleniyor. Gıda ambalajları sayesinde; Türkiye’de her yıl israf edilen 1,5 milyar liralık 
ekmeği çöpten kurtarmak mümkün.

Gıdaların yüzde 50’si 
tüketilmeden israf ediliyor 

50 percent of food is 
wasted without being 
consumed
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EVERY YEAR 1.5 BİLLİON TL BREAD 
GOES TO WASTE 
Indicating the project that European plastics manufactu-

rers aim to protect millions of tons of food and reach to 
those in need plays a very important mission, EuPC Exe-
cutive Board Member Yavuz Eroğlu said: “the table about 
food waste in our country unfortunately is not different than 
in Europe. Recent data showed that there are more than 
30 million poor people 
in Turkey and in Turkey 
that 1.5 billion TL bread 
go to waste each year; 
that fruit and vegetables 
produced reach loss of 
16 billion TL is a serious 
problem to be solved. 

Food packages 
should be designed 
in various sizes and in 
a protectable way to 
avoid consumers bu-
ying more food than 
their needs. Also writing 
‘expiration date’ as well 
as the ‘expiry date’ on 
food is among the mea-
sures to be taken. With 
double label applica-
tion, writing the expiry 
date on food in addition 
to the expiration date 
will lead food to be sold to those in need of food at reduced 
prices before the expiry date. Our project, especially in pub-
lic catering tenders, draws attention to the reorganization 
matters to give priority to the companies using local food 
products and giving the remaining food to those in need or 
food banks instead of wasting.” 

THE ONLY SOLUTION TO PREVENT 
WASTES IS PACKAGING 
Yavuz Eroğlu stated: “Along with the increase of the world 

population, each day brings poverty and hunger. The only 
solution to ensure a healthy diet for the population, to avoid 
wasting by using limited resources efficiently is packaging. 
By packaging food in the right way, losses can be reduced 
by half. Our works in order to put the measures taken un-
der the Project that we carry out in Europe into practice in 
Turkey continue. We are working cooperatively with all civil 
society organizations particularly in this regard. PAGEV, the 
2nd International Congress of Plastic Packaging Technolo-
gies that we will organize on Wednesday October 21, 2015 
is also one of this works. We will also discuss the latest in-
novations in plastic packaging protecting food and ensuring 

HER YIL 1,5 MİLYAR LİRALIK EKMEK 
ÇÖPE GİDİYOR
Avrupalı plastik üreticilerinin milyonlarca ton gıdanın ko-

runması ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını hedeflediği pro-
jenin çok önemli bir misyon üstlendiğini belirten EUPC İcra 
Kurulu Üyesi Yavuz Eroğlu, “Gıda israfı konusunda ne ya-
zık ki ülkemizdeki tablo Avrupa’dakinden farklı değil. Son 
verilere göre Türkiye’de 30 milyondan fazla yoksul insan 

yaşıyor ve Türkiye’de, 
her yıl 1,5 milyar liralık 
ekmeğin çöpe gitmesi, 
üretilen yaş sebze ve 
meyvedeki kaybın 16 
milyar liraya ulaşması 
ciddi ve çözülmesi ge-
reken bir sorun. Tüke-
ticilerin ihtiyaçlarından 
fazla gıda satın alma-
larını önlemek için gıda 
ambalajlarının değişik 
ölçülerde ve gıdayı ger-
çekten koruyacak şekil-
de tasarlanması gerek. 
Ayrıca gıdaların üzerin-
de ‘son kullanma tarihi’ 
ile birlikte ‘son tüketim 
tarihinin’ de yazılması 
alınabilecek önlemler 
arasında. Çift etiket uy-
gulaması ile gıdaların 
üzerinde yazan son kul-
lanma tarihine ek olarak 

son tüketim tarihinin de yazılması, son tüketim tarihinden 
önce gıdaların indirimli fiyatlarla ihtiyaç sahiplerine satıl-
masının da önü açacaktır. Projemiz, özellikle kamu cate-
ring ihalelerinde, yerel gıda ürünleri kullanan ve kalan fazla 
yemekleri atmak yerine ihtiyaç sahiplerine ve gıda banka-
larına ücretsiz veren firmalara öncelik tanınması şeklinde 
yeniden düzenlenmesi konusuna da dikkat çekiyor.” dedi.

İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN TEK ÇÖZÜM AMBALAJ
Yavuz Eroğlu, “Dünya nüfusunun her geçen gün art-

ması beraberinde yoksulluğu ve açlığı da getiriyor. Nü-
fusun sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlamak, sınırlı 
kaynakları verimli kullanarak israfı önlemek için tek çö-
züm ambalaj. Gıdaları doğru şekilde ambalajlayarak, ka-
yıpları yarı yarıya azaltabiliriz. Avrupa’da yürüttüğümüz 
proje kapsamında alınan önlemleri Türkiye’de de uygu-
lamaya geçirmek amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. 
Bu konuda başta tüm sivil toplum örgütleriyle elbirliğiyle 
çalışıyoruz. 21 Ekim 2015 Çarşamba günü düzenleye-
ceğimiz PAGEV 2. Uluslararası Plastik Ambalaj Tekno-
lojileri Kongremiz de bu çalışmalardan bir tanesi. Gıda-
ları koruyan ve hijyenik koşullarda sofralara ulaşmasını 
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hygienic conditions to reach the table as well as the met-
hods of preventing food waste with the right packaging. We 
welcome everyone interested in the topic of our congress. 

THETRAGIC WIEW OF THE FOOD WASTE...
• We are wasting one third of the food produced in the 

world or lose 1.3 billion tons of food…
• Every year, consumers in rich countries do not consu-

me 222 million tons of food, throwing away... The entire 
continent’s food production in Sub-Saharan Africa is only 
230 million tons. 

• According to a study conducted by the University of 
Stuttgart in Germany; The German people are putting 11 mil-
lion tons of food per year waste. So a German is wasting an-
nually 235 euros worth food without consuming. This figure is 
equal to the annual income of 1.5 billion people in the world.

• The amount of food lost or wasted every year is more 
than half of the grain crop grown worldwide each year 
(2.3 billion tons in 2009 and 2010)

• Food loss and waste brings in a serious waste of 
resources. Water, agricultural land, energy, labor and ca-
pital is wasted, it consists unnecessary greenhouse gas 
emissions. It causes global warming and climate change.

• Food waste and loss in developing countries, is made 
in first ring of the value chain of the food. In the harvest 
intake; lack of storage and cooling facilities stand out be-
sides the financial, administrative and technical failures. 
By supporting farmers in the supply chain and investing 
in infrastructure, increasing the use of transport and pac-
kaging, food loss can be reduced. 

• In countries with medium and high income levels, 
food waste is usually at the end of the supply chain. The 
main cause of food waste is the behavior of consumers in 
industrialized countries. (Source: European Commission)

sağlayan plastik ambalajlardaki en son yeniliklerin yanı 
sıra doğru ambalajlama ile gıda israfının önlenmesinin 
yöntemlerini de ele alacağız. Konuyla ilgilenen herkesi 
kongremize bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

GIDA İSRAFININ ACI TABLOSU…
• Dünyada üretilen gıdanın üçte biri yani 1,3 milyar ton 

gıdayı kaybediyor ya da israf ediyoruz… 
• Her yıl zengin ülkelerdeki tüketiciler 222 milyon ton 

gıdayı tüketmiyor, çöpe atıyor… Tüm Sahra-Altı Afrika 
Kıtası’nın gıda üretimi ise sadece 230 milyon ton. 

• Almanya’da Stutgart Üniversitesi’nin yaptığı bir araş-
tırmaya göre; Alman halkı yılda 11 milyon ton gıdayı çöpe 
atıyor. Yani bir Alman yıllık 235 Euro değerinde gıdayı hiç 
tüketmeden israf ediyor. Bu rakam dünyada 1,5 milyar 
insanın yıllık gelirine eşit.

• Her sene kayıp veya israf olan gıdanın miktarı, dünya-
da her yıl yetişen tahıl mahsulünün yarısından fazla (2009 
ve 2010’da 2,3 milyar ton)

• Gıda kaybı ve israfı ciddi bir kaynak israfını da bera-
berinde getiriyor. Su, tarım arazisi, enerji, iş gücü ve ser-
maye boşa gidiyor, gereksiz sera gazı salınımı oluşuyor. 
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden oluyor. 

• Gelişmekte olan ülkelerde gıda israfı ve kaybı, Gıda De-
ğer Zinciri’nin ilk halkalarında oluşuyor. Hasat alımındaki; 
finansal, yönetsel ve teknik yetersizlikler yanında depolama 
ve soğutma tesislerindeki yetersizlik göze çarpıyor. Teda-
rik zincirinin çiftçilerin desteklenmesi ve altyapıya yatırım-
la, nakliye ve ambalaj kullanımının artırılmasıyla gıda kaybı 
azaltılabilir.

• Orta ve yüksek gelir seviyesine sahip ülkelerde, gıda 
genellikle tedarik zincirinin son halkalarında israf oluyor. 
Endüstrileşmiş ülkelerde tüketicilerin davranışları gıda 
israfının başlıca sebebi. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)  
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Bringing the important industria-
lists within the packaging industry 
in Turkey together, ASD became a 
member of the Save Food initiative. 
The carrying out important works 
against global food losses and was-
te, Save food initiative was launched 
in 201under the leadership of the 
United Nations Food and Agriculture 
Organization and Messe Düsseldorf 
GmbH. Aiming to promote dialogue 
that relating to food loss and was-
te problems between the parties of 
industry, research, politics and civil 
society, Save Food Global Initiative 
brings the stakeholders in the food 
industry, packaging and logistics 
sectors involved in the food supply chain together regu-
larly for conferences and projects. Chairman of the Board 
Packaging Manufacturers Association Sadettin Korkut 
said: “Packaged goods are an indication of the importance 
given to the people in terms of hygiene and health. Pac-
kaging makes the product be monitored, eliminating the 
unregistered products. In this way, both the country’s eco-
nomy and food safety is winning assured. Primarily, hand-
ling the foodstuffs without deterioration, maintaining their 
freshness and storing longer is possible with packaging. 
In this regard, the packaging is very important for preven-
ting food waste. In developed countries where packaging 
consumption is high, for example in Western Europe, only 
2-3 percent of food is wasted through packaging. In less 
developed countries where consumption of packaging fell 
this rate can be around 50-60 percent.” emphasizing that 
thanks to ‘Bread Waste Prevention Campaign’ launched in 
2013 with the coordination of Ministry of Food, Agricultu-
re and Livestock, Turkish Grain Board and ASD, 1 million 
50 thousand per day, 384 million pieces of bread per year 
were saved from being wasted, Korkut said: “By packaging 
the bread right and separated into portions appropriate to 
consumer demand, we managed to provide a total contri-
bution of 2.8 billion pounds to Turkey’s economy in a year.”

Türkiye’deki önemli amba-
laj sanayicilerini bünyesinde bir 
araya getiren ASD, Save Food 
(Gıdayı Koru) girişimine üye 
oldu. Küresel gıda kaybı ve is-
rafına karşı önemli çalışmalara 
imza atan Save Food girişimi, 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü ve Messe Düsseldorf 
GmbH öncülüğünde 2010 yı-
lında başlatıldı. Endüstri, araş-
tırma, siyaset ve sivil toplum 
tarafları arasında gıda kaybı ve 
israf problemine ilişkin diyalogu 
teşvik etmeyi hedefleyen küresel 
Save Food girişimi, bu amaçla 
gıda endüstrisi, paketleme ve 

lojistik alanlarında gıda tedarik zincirine dahil olan pay-
daşları konferanslar ve projeler için düzenli olarak bir ara-
ya getiriyor.  Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Sadettin Korkut, “Ambalajlı ürünler hijyen ve sağ-
lık açısından insanlara verilen önemin bir göstergesi.  Am-
balaj, ürünü izlenebilir hale getiriyor, kayıt dışını ortadan 
kaldırıyor. Bu şekilde hem ülke ekonomisi kazanıyor hem 
de gıda güvenliği sağlanmış oluyor. Özellikle gıda mad-
delerinin bozulmadan taşınması ve tazeliğinin korunarak 
daha uzun süre saklanması ambalaj sayesinde mümkün 
olabiliyor. Bu bakımdan ambalaj, gıda israfının önlenmesi 
açısından oldukça önemlidir. Ambalaj tüketiminin yüksek 
olduğu gelişmiş ülkelerde, örneğin Batı Avrupa’da, am-
balajlama sayesinde gıdaların sadece yüzde 2-3’ü israf 
oluyor. Ambalaj tüketiminin düştüğü az gelişmiş ülkelerde 
ise bu oran yüzde 50-60’ları bulabiliyor.” dedi. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve ASD 
koordinasyonuyla 2013 yılında başlatılan ‘Ekmek İsrafını 
Önleme Kampanyası’ sayesinde günde 1 milyon 50 bin, 
yılda ise 384 milyon adet ekmeğin çöpe atılmaktan kurta-
rıldığını vurgulayan Korkut, “Ekmeği doğru ambalajlayarak 
ve tüketici taleplerine uygun şekilde porsiyonlara ayırarak, 
sadece bir yıl içerisinde Türkiye ekonomisine toplamda 
2,8 milyar liralık katkı sağlamak mümkün oldu.” dedi.

Packaging Manufacturers Association (ASD) became a member of Save Food Initiative. Save Food 
initiative led by The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), aims to reduce food 
loss and waste in order to increase food security.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), Save Food (Gıdayı Koru) girişimine üye oldu. Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü’nün (FAO) önderliğini yaptığı Save Food girişimi, gıda güvenliğini artırmak için gıda kay-
bını ve israfını azaltmayı amaçlıyor.

Görevimiz gıdayı korumak, israfı önlemek

Our mission is to protect food, to avoid wastage
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Mühlenchemie makarna 
üretimindeki zorluklara 

çözüm arıyor

Mühlenchemie GmbH & Co. KG built a pilot 
plant for pasta production a while ago. For 
the new plant, head of R&D, Dr. Lutz Popper 
stated as follows: “We created an optimum 
environment on the production side of the 
equation” and he adds that the pilot plant 
allows them to become thoroughly versed 
in the production process so that they can 
tweak each ingredient until it works in the 
best possible way when the product is used 
in the client’s plant.

Mühlenchemie GmbH & Co. KG, makarna için bir süre önce pilot bir üretim tesisi açtı. Yeni tesis için 
“Denklemin üretim tarafında ideal bir ortam yarattık” diyen AR-GE Başkanı Dr. Lutz Popper, pilot tesis 
sayesinde üretim sürecinde baştan sona ustalaşacaklarını ve bir üründeki her bir bileşim maddesini, 
mümkün olan en iyi şekle gelene kadar en ince şekilde ayarlayabileceklerini belirtiyor.

MÜHLENCHEMIE seeks 
for solution to difficulties 
in PASTA PRODUCTION

Being a specialist for enzyme-containing compounds 
for pasta flours, Mühlenchemie GmbH & Co. KG has ope-
ned a pilot production plant for pasta a while ago. The 
company is planning to improve their responses to the 
challenges in pasta industry. Head of R&D, Dr. Lutz Pop-

Dünyanın önde gelen katkı maddeleri uzmanı Müh-
lenchemie GmbH & Co. KG, makarna konusundaki 
uzmanlığını geliştirmek için bir süre önce yeni bir pilot 
üretim tesisi kurdu. Firma yeni tesis sayesinde makarna 
üretiminde karşılaşılan birçok soruna çözüm getirebil-

....................................................................
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per states as follows: “The plant is so flexible that practi-
cally every manufacturing process can be simulated” and 
he adds that this lets them test various enzyme systems 
for the client until they are exactly right for use, and the 
client does not have to interrupt his routine production to 
perform his own tests. 

We have interviewed Dr. Popper about the pilot plant 
for pasta and its advantages for pasta producers. 

Dr. Popper, Mühlenchemie is known for its expertise 
in the field of enzymes and additives. Now your com-
pany is getting more deeply involved in the production 
of pasta. What decided you to invest in pasta equip-
ment? 

For many years our portfolio has included compounds 
of active constituents to improve pasta flours or semoli-
na. We have now created an optimum environment on 
the production side of the equation, so that we can imp-
rove our practical response to the challenges in this in-
dustry. The pilot plant allows us to become thoroughly 
versed in the production process so that we can tweak 
each ingredient until it works in the best possible way 
when the product is used in the client’s plant. This adds 
a new dimension to our range of services.

You are therefore reducing the gap between lab and 
industrial scale. What is special about this plant? 

It is a small, extremely flexible pilot plant from Pavan; 
only a few models exist anywhere in the world. Its conti-

meyi hedefliyor. “Tesis o kadar esnek ki her bir üretim 
sürecinin pratik simülasyonu yapılabiliyor.” diyen Müh-
lenchemie AR-GE Başkanı Dr. Lutz Popper, bu sayede 
çeşitli enzimleri, müşterinin kullanımına en uygun hale 
gelene kadar test edebildiklerini ve müşterilerinin kendi 
testlerini yapmak için üretim rutinini yarıda kesmek zo-
runda kalmadıklarını belirtiyor.

Dr. Popper’la Mühlenchemie’nin makarnaya özel kur-
duğu pilot tesis ve bu tesisin makarna üreticisine getire-
ceği avantajları konuştuk.

Dr. Popper, Mühlenchemie enzim ve katkı maddesi 
alanlarındaki uzmanlığıyla tanınıyor. Firmanız her geçen 
gün makarna üretiminin daha çok içinde yer alıyor. Sizi 
makarna ekipmanına yatırım yapmaya iten ne oldu? 

Portfolyomuz, yıllardır makarna unu ya da irmikte ge-
lişim sağlamak için aktif bileşenler üzerineydi. Şimdi ise 
denklemin üretim tarafında ideal bir ortam yarattık.  Böy-
lece bu sektördeki zorluklara yönelik pratik çözümlerimi-
zi geliştirebiliriz. Pilot tesisimiz, üretim sürecinde baştan 
sona ustalaşmamızı sağlıyor. Bu sayede müşterimizin 
tesisinde kullanılmak üzere geliştirdiğimiz bir üründeki 
her bir bileşim maddesini, mümkün olan en iyi şekle ge-
lene kadar en ince şekilde ayarlayabiliriz. Bu da iş yelpa-
zemize yeni bir boyut eklemektedir.

Bu sayede laboratuvar ve endüstri arasındaki uçuru-
mu kapatıyorsunuz. Bu tesisi özel kılan nedir? 

Pavan’ın kurduğu küçük ve son derece esnek bir pilot 
tesis. Dünyanın bazı noktalarında yalnızca birkaç mode-
li bulunuyor. Kesintisiz olarak saatte 70 kg hammadde 
işleme hacmine sahip; deney için minimum çalışma mik-
tarı ise 10 ya da 15 kg’lık mamul maddedir. Örneğin; bir 
özelliği de paçallama ve sıkma aşamalarında vakumla-
madır. Bu, oksitlenme yan etkisini ve renk değişimini en-
gelliyor. Ancak bizim için en önemlisi, çok çeşitli kullanım 
şekillerine ve seçeneklere sahip olmasıdır.  

Kurutma da üretimin hassas bir kısmı. Ürün niteliği 
bu aşamada tehlikeye düşebilir ve süreç renk yitimi, 
çatlak ve kırıklarla sonuçlanabilir. Kurutma kısmında 
önemli olan özellik nedir?

Zaman, sıcaklık ve nem büyük etkiye sahiptir ve bun-
lar da enzim sistemimizin verimini etkiler. Bu yüzden bu 
faktörleri çok doğru bir şekilde kontrol edebilmek zorun-
dayız. Yeni, tam otomatik iklimlendirme kabini sıcaklık, 
hava akışı ve neme göre değişik şekillerde ayarlanabi-
liyor. Böylece şimdi makarna üretiminde (örneğin spa-
getti) çeşitli kurutma ve yumuşatma aşamalarını tek tek 
ayarlayabiliyoruz.  

Yeni deney laboratuvarınızın bir makarna üreticisine 
sunacağı somut faydalar nelerdir? 

Tesis o kadar esnek ki her bir üretim sürecinin pratik 
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nuous hourly throughput is 70 kg; the minimum volume 
for a trial is between 10 and 15 kg of finished product. 
One special feature, for example, is the vacuum at the 
blending and extruding stages. This prevents oxidative 
side reactions and changes in color. But what was really 
important to us was that it has a wide range of uses and 
options. 

Drying is also a sensitive part of production. The qu-
ality can easily suffer at this stage and discoloration, 
cracks and breakage can be the result. What feature 
was important as far as the drying part was concer-
ned?

Time, temperature and humidity have a major influen-
ce - and they also impact the efficiency of our enzyme 
systems. Therefore we have to be able to control these 
factors very precisely. The new, fully automatic climate 
cabinet can be variably adjusted to control temperatures, 
air flows and humidity. So now we can individually adjust 
the various drying and relaxation phases in the producti-
on of pasta, e.g. spaghetti. 

What concrete benefit does your new trials labora-
tory offer a pasta manufacturer? 

The plant is so flexible that practically every manufacturing 
process can be simulated. This lets us test various enzyme 
systems for the client until they are exactly right for use, and 
the client does not have to interrupt his routine production 
to perform his own tests. Obviously, this saves enormous 
amounts of time and money. And it gives the client reas-
surance that no major problems should be expected when 
he switches his own production system to the new recipe. 

simülasyonu yapılabiliyor. Bu da çeşitli enzimleri, müş-
terimizin kullanımı için en uygun hale gelene kadar test 
etmemize olanak sağlıyor ve müşterimiz kendi testlerini 
yapmak için üretim rutinini yarıda kesmek zorunda kal-
mıyor. Açıkçası bu, zamandan ve paradan büyük bir ta-
sarruf sağlıyor. Ve bu, müşteriye, yeni tarifi kendi üretim 
sistemlerine geçtiğinde büyük bir problemle karşılaşma-
yacağı güvencesini veriyor.  

Bize müşteri desteğinin pratik yanından biraz bahseder 
misiniz? Ürün geliştirmede hangi adımlar uygulanıyor? 

Başlangıç olarak, müşteri bize protein ve glüten içe-
riği, su emme özelliği, kül ve diğer birçok parametrenin 
analizini yapacağımız hammaddesini gönderiyor. Biz de 
onun makarna üretimindeki diğer noktalarını soruştu-
ruyoruz: “Hamur ne kadar süreyle karıştırılır?”, “Sıcak-
lık yüksekliği kaç derecedir?”, “Ne kadar su eklenir?”, 
“Kurutma süreci nasıldır?” gibi. Ve elbette ki müşterinin 
neyi başarmak istediğini de bilmemiz gerekir. Bu bazen 
yalnızca bir pişirme aşamasında kaybı azaltma sorusu-
dur, bazen lokma (ısırık) boyutu, bazen de farklı bir renk 
meselesidir. 

Test serilerini ayarlamak için kriterleriniz nelerdir? 
Müşterinin tarifini kullanarak küçük laboratuvar tesi-

simizde ön hazırlık testleri yürütüyoruz. Sonra, ekibimiz 
hangi katkı maddesinin hangi uygulama için uygun ola-
bileceğini görüşüyor.  Örneğin, eğer un yüzde 10’dan 
az protein içeriyorsa EMCEdur serimizden bileşikler 
kullanırız. Ancak eğer protein içeriği yüzde 11’in üzerin-
deyse seçimimiz Pastazym Plus serisinden bir şey olur. 
İki ya da üç günümüzü, seçilen malzemelerden çeşitli 
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miktarları kullanarak test etmeye ayırıyoruz. Sonrasın-
da yükseltme süreci geliyor. Böylece birkaç gün süren 
tam ölçekli testler yapılabiliyor. Testlerin sonunda her bir 
müşteri deneylerde kullanılan tüm analiz ve örneklerin 
net bir açıklamasını elde ediyor.

Müşterileriniz Ahrensburg’daki laboratuvarınıza ge-
lip çalışmalarınıza katılabilir mi?

Müşterilerimizin çalışmalarımızı denetlemesinden mut-
luluk duyarız. Aslında ideal olan budur.  Genelde en iyi 
çözümleri, bir projeyi müşterilerle doğrudan iletişim ku-
rarak geliştirdiğimizde alıyoruz. 

Gözlemlerinize dayanarak makarna üreticileri için en 
büyük zorluğun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? 

Unun kalitesi! Durum buğdayı makarna için ideal çe-
şittir. Ancak dalgalanan fiyatları ve sınırlı miktarda bu-
lunması sebebiyle birçok üretici yumuşak buğday ya da 
sert ve yumuşak buğday karışımı kullanmak zorunda ka-
lıyor. Bu da sık sık problemlere neden oluyor.  

Ve Mühlenchemie çözüm önerileri sunuyor diye-
bilir miyiz? 

Yıllardır yenilikçi fonksiyonel sistemlerin gelişimini ka-
rarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu sayede ideal kalitede 
olmayan un, durum buğdayı kalitesiyle makarnaya dö-
nüştürülebilir. Amacımız gıda üreticilerinin emtia piyasa-
sına olan bağımlılığını azaltmak. Neticede niteliği karlılık 
ile birleştirmek çok önemlidir. Yoksa firmalar uzun vade-
de küresel rekabetle baş edemez. İşte bunun için çalışı-
yoruz ve yeni makarna tesisimiz de sorumluluğumuzun 
önemli bir parçası.  

Tell us about the practical side of this client support, 
what steps are involved in developing a product? 

To start with, the client sends us his raw material, which 
we analyze for protein and gluten content, water absorp-
tion properties, ash and many other parameters. We also 
enquire about other aspects of his pasta production: for 
how long the dough is mixed, how high is the temperature, 
how much water is added, what is the drying process like? 
And, of course, we need to know what the customer wants 
to achieve. Sometimes it is just a question of reducing loss 
at the cooking stage, sometimes bite is an issue, or a dif-
ferent color. 

What are the criteria for setting up the test series? 
We conduct preliminary tests with our small laboratory 

plant using the customer’s recipe. Then our team discus-
ses which additives might be appropriate for the speci-
fic application. If the flour contains less than ten per cent 
protein, we would, for example, use compounds from our 
EMCEdur series, but if the protein content is over eleven 
per cent, our choice could be something from the Pas-
tazym Plus range. Two or three days are then spent tes-
ting varying amounts of the chosen ingredients using our 
laboratory plant. After that, comes the upscaling process 
so that full-scale tests can be performed, this also takes 
several days. At the end of the tests each client receives 
an exact interpretation of all the analysis data and samples 
from the trials.

Can customers come to your lab in Ahrensburg and 
be present at the trials?

We are happy to let clients look over our shoulders. That 
is in fact the ideal situation. When a project is developed 
in a direct dialogue with the client, we usually find the best 
solutions.

From your observations, what would you say is the 
biggest problem for pasta manufacturers?

The quality of the flour! Durum is the ideal variety of whe-
at for pasta. But due to fluctuating prices and limited ava-
ilability, many manufacturers have to use hard wheat or 
mixtures of durum and hard or even of hard and soft wheat 
instead. That often causes problems.

And Mühlenchemie has the solutions to hand?
For years we have been pressing ahead with the deve-

lopment of innovative functional systems so that flours that 
do not have ideal qualities can be turned into durum-qua-
lity pasta. Our aim is to help food manufacturers become 
more independent of the commodities markets. After all, it 
is vital to marry quality with profitability - otherwise com-
panies will not survive global competition in the long term. 
That is what we are working for - and our new pasta plant 
is an important element of our commitment. 
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Ekmek pazarının 2015 yılı 
değerlendirmesi ve 

2016 öngörüleri

Assessment of 2015 
bread market and 

projections for 2016 
.............................................................

Doygun Commercial and Marketing Director
Doygun Ticaret ve Pazarlama Müdürü

Murat Sertan Sağmanlı

“When compared to the current situation in the world, we are at the very beginning of the road 
for packaged bread. However, we see that the share of packaged bread is increasing every year. 
Though the bread sold in the open market has a growth rate of 97 percent, it is lower than the 
level of packaged bread. The figures show that there is a very large potential market for pack-
aged bread.”  

“Dünyadaki mevcut durum ile kıyasladığımız zaman ambalajlı ekmek konusunda henüz yolun ba-
şındayız. Ancak paketlenmiş ekmeğin her yıl payını artırdığını görüyoruz. Açıkta satılan ekmeğin 
pazar payı yüzde 97 seviyesinde olsa da artış hızı paketlenmiş ekmeğe göre düşük. Rakamlar, 
ambalajlı ekmek pazarı için çok büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor.”

According to the Survey of Euromonitor’s Packaged 
Food, we see that approximately 70 percent of bread sa-
les in the bread market in the world, is unpackaged and 30 
percent is of packaged bread. However, while the packa-
ged bread market grew by 5 percent last year, less than 
2 percent growth in unpackaged bread is in question. The 
unpackaged breads produced in Turkey constitute a signi-
ficant portion of production. According to the calculations, 
measured market share of packaged bread is about 1.5 
percent in the Open and packed bread market of 35 billion 
in the total. 

When we add the share market cannot be measured 
but estimated at about 1.5 percent to this ratio, the total 
market share is stated to be 3 percent. For example, this 
rate is approximately 80 percent in England. Similarly; the 
packaged bread sales in North America, Australia, South 

Euromonitor’un Packaged Food (Ambalajlı Yiyecekler) 
Araştırması’na göre dünyadaki ekmek pazarında, ek-
mek satışlarının yaklaşık yüzde 70’inin ambalajsız, yüzde 
30’unun ise ambalajlı ekmek olduğunu görüyoruz. Bu-
nunla birlikte son yıllarda ambalajlı ekmek pazarı yüzde 
5 oranında büyürken, ambalajsız ekmekte yüzde 2’den 
daha az bir büyüme söz konusu. 

Türkiye’de ise üretilen ekmeklerin oldukça önemli bir 
kısmını ambalajsız ekmekler oluşturuyor. Yapılan hesapla-
malara göre açık ve paketlenmiş olarak 35 milyar TL olan 
toplam pazarda, ambalajlı ekmeğin ölçülebilen pazar payı 
yaklaşık yüzde 1,5 oranında. Bu orana, yaklaşık yüzde 
1,5 olarak tahmin edilen ölçülemeyen pazar payını ekle-
diğimizde toplam pazar payını yüzde 3 olarak belirtebili-
riz. Örneğin bu oran İngiltere’de yüzde 80 seviyesindedir. 
Benzer şekilde; Kuzey Amerika, Avustralya, Güney Ame-
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America and Eastern 
Europe, is ahead of un-
packaged bread sales. 

Therefore, when com-
pared with the current 
situation in the world, 
we’re at the very begin-
ning of the road in the 
packaged bread. Howe-
ver, we see that the sha-
re of packaged bread is 
increasing every year. 
Though the bread sold 
in the open market has a 
growth rate of 97 percent, it is lower than the level of pac-
kaged bread. The figures show that there is a very large 
potential market for packaged bread.

As Doygun, we are the second largest brand in the 
packaged bread production sector in Turkey. In the first 
3 months of 2015 we have already achieved the largest 
increase among all of our competitors in the market sha-
re through the innovations in line with the expectations 
of our consumers. In this framework, from January to 
March 2015 period, compared to the same period last 
year, we managed a record increase of 45 percent in our 
market share by rising to 23.4 percent from 16.2 per-
cent in Istanbul. In addition, we became the only com-
pany to increase market share compared to last year 
among large and medium-sized companies operating in 
the packaged bread market and in other categories. In 
the second quarter of 2015, we maintained our market 
share with 23.5 percent rate. For the whole of 2015, we 
are aiming a market share of 25 percent.

I can state that the reasons for high growth in 2015 that 
we live in market share are that retail product segmentation 
to be revised according to the expectations of consumer;  
creating Doygun professional brand in home consumption 
and delivering a variety of fresh and frozen products that will 
appeal to all professionals; expanding fresh and frozen dist-
ribution network to increase customer satisfaction; effective 
marketing, “Everyone Works for Him” advertising campaign, 
Giving attention to social media; creating micro sites and 
awareness of healthy bread; and communication works. 

We aim to increase our daily production capacity which 
is 80 ton with new investments that we plan to achieve 
in the first quarter of 2016. We act with the mission to 
achieve the best for our consumers to have healthy and 
affordable products. Our goal is to increase our market 
share without compromising our quality and success and 
to spread throughout Turkey.

rika ve Doğu Avrupa’da 
da ambalajlı ekmek sa-
tışı, ambalajsız ekmek 
satışının önüne geçmiş 
durumda. 

Dolayısıyla dünyadaki 
mevcut durum ile kıyas-
ladığımız zaman amba-
lajlı ekmek konusunda 
henüz yolun başında-
yız. Ancak paketlenmiş 
ekmeğin her yıl payını 
artırdığını görüyoruz. 
Açıkta satılan ekmeğin 

pazar payı yüzde 97 seviyesinde olsa da artış hızı paket-
lenmiş ekmeğe göre düşük. Rakamlar, ambalajlı ekmek 
pazarı için çok büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor.

 
Doygun olarak, Türkiye’de ambalajlı ekmek üretim 

sektörünün ikinci büyük markasıyız. Tüketicilerin bek-
lentileri doğrultusunda yaptığımız yeniliklerle 2015 
yılının ilk 3 ayında, tüm rakiplerimiz arasında pazar 
payında en büyük artışı elde etmiş durumdayız. Bu çer-
çevede Ocak-Mart 2015 döneminde, geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre İstanbul’da pazar payımızı yüzde 
16.2’den yüzde 23.4’e çıkararak yüzde 45 oranında re-
kor bir artış sağladık. Ayrıca ambalajlı paketlenmiş ek-
mek piyasasında faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli 
firmalar arasında ve diğer kategorisinde, geçtiğimiz yıla 
göre pazar payını artıran tek firma olduk. 2015’in ikinci 
çeyreğinde de yüzde 23.5 oranı ile pazar payımızı ko-
ruduk. 2015 yılının tamamında ise yüzde 25 oranında 
pazar payı hedefliyoruz. 

2015 yılında pazar payımızda yaşadığımız yüksek ar-
tışın nedenleri arasında; perakendede ürün segmentas-
yonunun tüketici beklentilerine göre revize edilmesi, ev 
dışı tüketimde Doygun Profesyonel markasının yaratıla-
rak taze ve dondurulmuş ürünlerin tüm profesyonellere 
hitap edecek çeşitliliğe ulaştırılması, taze ve dondurulmuş 
dağıtım ağının genişletilerek müşteri memnuniyetinin ar-
tırılması, etkin pazarlama, ‘Herkes Ona Çalışıyor’ reklam 
kampanyası, sosyal medyaya ağırlık verilmesi, mikro site-
ler oluşturularak sağlıklı ekmek bilincinin oluşturulması ve 
iletişim çalışmalarının yer aldığını ifade edebilirim.

2016 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi planladığı-
mız yeni yatırımımızla 80 ton olan günlük üretim kapasi-
temizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Tüketicilerin sağlıklı 
ve uygun fiyatlı ürün temin edebilmelerine yönelik olarak 
en iyiye ulaşma misyonuyla hareket ediyoruz. Hedefimiz, 
başarı ve kalitemizden ödün vermeden pazar payımızı ar-
tırarak Türkiye geneline yayılmak.
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Diğer gıdalara kıyasla tüm dünyada insa-
noğluna tek başına en çok besin maddesi 
sunabilen gıda, buğday ekmeğidir. Kar-
bonhidrat, protein, B ve E vitamini kaynağı 
olan ekmek, özellikle gelişmiş ülkelerde her 
geçen yıl daha çok üretilmektedir. Ancak 
bu talebin daha çok tam tahıllı ürünler üze-
rinden devam ettiği görülmektedir. Bunun 

Wheat bread is the only food product of-
fering the human being more nutrients than 
any other food product in the world. Bread 
which is a source of carbohydrate, protein, 
Vitamin B and E is increasingly consumed 
particularly in developed countries. Howe-
ver, it is seen that this demand is mainly on 
the whole wheat products. The reason is 

According to Europe is stated to have a bread market worth nearly 32 mil-
lion 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. However 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 comparison 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.

Avrupa Birliği’ne bağlı 27 ülkede yapılan bir araştırmada, Avrupa’nın yak-
laşık 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 ülkeye çeşitlilik göstermek-
tedir. Batı Avrupa’da 2009 ve 2010 yıllarında tüketim artışı gözlense de 
dünyanın diğer bölgelerine kıyasla daha durağan bir tablo görülmektedir. 
Yılda yaklaşık 80 kg ekmek tüketen Almanya ve Avusturyalılar, Batı Avrupa 
ekmek tüketim listesinde ilk sırayı alırken, Birleşik Krallık ve İrlanda ise 
yılda 50 kg’dan daha az olan ekmek tüketim oranı ile listenin en altındadır.

DÜNYA UNLU 
MAMULLER PAZARI

WORLD BAKERY 
PRODUCTS MARKET
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that the population having healthy eating awareness mi-
nimalizes the carbohydrate, fat and cholesterol income in 
their meals and maximizes the complex carbohydrates, 
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. Ho-
wever this amount differs in every country. Although the-
re has been a growth of consumption in Western Europe 
in 2009 and 2010, the graphic remains more stable in 
comparison to the other regions of the world. While Ger-
mans 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 packa-
ged 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 consumpti-
on graphics of bread.  

Also in developing countries, it seems that bread con-
sumption diversifies depending on various factors like de-
pendence of wheat market to the government, the deg-
ree of the differences between urban and rural population 
(food preferences, differences in tendency to processed or 
unprocessed food) and the rate of income growth espe-
cially in China, Southern Asia and Middle East. According 
to the presentation of Prof. Dr. Hikmet Boyacıoğlu, named 
Bread and Whole Wheat Bread Consumption in Turkey 
and presented during the Dissemination 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 increase of 14 million Dollars 
until 2010. However, there has been a growth of 18% in 
packaged products between 2010 and 2011.

sebebi ise beslenme konusunda bilinçlenen nüfusun ba-
sit karbonhidrat, yağ ve kolesterol alımını azaltıp komp-
leks karbonhidrat, diyet lifli ve bitkisel proteinlere yönel-
miş 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 üretici-
lerin ürünlerini çeşitlendirmesinin de etkisi büyüktür. Artan 
beslenme bilincini takiben, üreticilerin yüksek früktozlu mı-
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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. Simi-
larly, the unit price per ton which is 1,966 dollars incre-
ased 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 for-
mulas come right after with the import value of 11 billi-
on dollars. 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 pro-
ducts market is quite large. 27 EU countries’ total va-
lue 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 Re-
port; world bakery products market showed a compound 
growth rate of 3.9% between 2001 and 2010. In bakery 
products market where Europe is dominant, Asia and Pa-
cific 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. 

Sources – Kaynaklar
1. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Unlu Mamuller Sektör Raporu, Haziran 2010
2. The Federation of Bakers, www.bakersfederation.org.uk 
3. Agriculture and Agri-Food Canada, www.agr.gc.ca 
4. Boyacıoğlu, Hikmet. Dünyada ve Türkiye’de Ekmek ve Tam Buğday Ekmeği Tüketimi, Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Sempozyumu, Ankara, 2012
5. United Nations Statistics Division, www.unstats.un.org  

sır şurubu ve sodyumu azaltması; ayrıca daha etnik malze-
meleri ekmeklerde kullanmaları sonucu yaratılan alternatif 
ekmekler, üretim ve tüketim grafiklerini de etkilemektedir.

 
Gelişmekte olan ülkelere bakıldığında ise ekmek tüketi-

minin çeşitli faktörlere bağlı olarak değiştiği görülmektedir. 
Özellikle Çin, Güney Asya ve Ortadoğu’da buğday pazarı-
nın devlet kontrolüne bağlılığı, kent ve kırsal nüfus arasın-
daki farkın derecesi (gıda tercihleri, işlenmiş ve işlenmemiş 
gıdalara yönelim açısından farklılıklar) ve gelir artış hızına 
bağlı olarak ekmek tüketimi de çeşitlenmektedir.  Prof.
Dr. Hikmet Boyacıoğlu’nun 2012 yılında gerçekleştirilen 
Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Sempozyumu’ndaki 
Türkiye’de Ekmek ve Tam Buğday Ekmeği Tüketimi sunu-
muna göre; 2005 yılı ekmek satış hacmi yaklaşık 31 milyon 
ton iken 2010 yılında 37 milyon tona yaklaşmıştır. Aynı şe-
kilde 2005 yılında yaklaşık 61 milyon dolar olan satış değe-
ri, 2010 yılına kadar 14 milyon dolarlık büyüme kaydetmiş-
tir. Ancak 2010-2011 yılları arasında 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 
ithalat rakamı 16,6 milyar dolardır. 2008 yılında ise bu 
rakam 23,5 milyar dolara yükselmiştir. AB ülkelerinin pa-
zardaki 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 piyasasında, 
Asya ve Pasifik bölgesinin büyüme oranı ise %6,93’dür. 
Bu hızlı büyüme, gelişen bir pazar olarak Asya ve Pasifik 
bölgesindeki potansiyelin dikkat çektiğinin göstergesidir.
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East Africans use mostly corn, millet, sorghum and rice in their meals. It 
is thought that bread consumption is largely derived from flatbread that is 
a type of bread made from leavened dough; increased demand for pasta 
is also expected to reduce rice consumption habits. Consumption of salty 
and sweet snacks is derived mostly from products like coconut, fruits like 
pineapple and mango, spicy fried dough with peanut.

Doğu Afrikalılar, yemeklerinde daha çok mısır, darı, sorgum ve pirinç kullan-
maktadırlar. Ekmek tüketiminin büyük ölçüde mayasız hamurdan elde edilen 
bazlama tipi ekmeklere yönelik olduğu; artan makarna talebinin ise pilav tü-
ketim alışkanlığını azaltabileceği düşünülmektedir. Tuzlu ve tatlı atıştırmalık 
ürünler tüketimi daha çok Hindistan cevizi, ananas ve mango gibi meyveler, 
yer fıstığı ile baharatlı hamur kızartmaları üzerinden gerçekleşmektedir.

Doğu Afrika Ülkelerinde 
Makarna, Bisküvi ve Ekmek

In East Africa where ethnic and religious characteristics 
have an impact on life, the food culture appears to be 
formed as a result of this diversity. It is known that espe-
cially the African natives interacting with Arab community 
and the people living in Horn of Africa contributed to this 
diversity.  Basically being similar to the South and Central 
African cuisine, the East African cuisine met with different 
cooking techniques, new spices and different ingredients 
that are added to food under the influence of the Arabs 
who settled in the area about 1,000 years ago. 

In respect to geographical and economic conditions, 
East Africans who are fed through seasonal products 
primarily use maize, millet, sorghum and rice in their 
food; they add flavor these products with spices, local 
fruits and vegetables that they met through different 
kitchens. Bread consumption seems to be largely deri-

Etnik ve dini özelliklerin yaşam üzerinde etkili olduğu 
Doğu Afrika’da yemek kültürünün de bu çeşitlilik neti-
cesinde şekillendiği görülmektedir. Özellikle Arap top-
luluklarla etkileşime geçen Afrika yerlilerinin ve Somali 
yarımadasında yaşayan halkların bu çeşitliliğe katkıda 
bulunduğu bilinmektedir. Temelde Güney ve Orta Afrika 
mutfağına benzeyen Doğu Afrika mutfağı, yaklaşık 1000 
yıl önce bölgeye yerleşen Arapların etkisiyle farklı pişirme 
teknikleri, yeni baharatlar ve yemeklere eklenen farklı mal-
zemelerle tanışmıştır. 

Coğrafi şartlar ve ekonomik koşullar gereği ağırlıklı ola-
rak mevsimsel ürünler üzerinden beslenen Doğu Afrikalılar, 
yemeklerinde daha çok mısır, darı, sorgum ve pirinç kul-
lanmakta, bu ürünleri farklı mutfaklar aracılığıyla tanıştıkları 
baharatlar, yöresel sebzeler ve meyvelerle lezzetlendirmek-
tedir. Ekmek tüketiminin büyük ölçüde mayasız hamurdan 

BREAD, PASTA AND BISCUIT 
IN THE EAST AFRICAN COUNTRY
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ved from flatbread, a type of bread made of unleavened 
dough. 

It is considered that the consumption of pasta can 
reduce rice consumption habits as it is easy to prepa-
re and economical. Consumption of salty and sweet 
snacks is derived mostly from products like coconut, 
fruits like pineapple and mango, spicy fried dough with 
peanut. 

BREAD, PASTA AND BISCUIT 
IN ERITREA AND ETHIOPIA 
Characteristically, consisting of vegetables and spicy 

meat dishes, injera is one of the fundamental features of 
Ethiopian cuisine. Injera, consumed with foods such as 
vegetables and meat, is flat type thin bread prepared with 
sour yeast bread. About 50 cm in diameter, injera bread, 

elde edilen bazlama tipi ekmeklere yönelik olduğu görül-
mektedir. Makarna tüketiminin ise, ekonomik ve hazırlan-
ması kolay olması sebebiyle pilav tüketim alışkanlığını azal-
tabileceği düşünülmektedir. Doğu Afrika ülkelerinin tuzlu ve 
tatlı atıştırmalık ürünler tüketimi de daha çok Hindistan ce-
vizi, ananas ve mango gibi meyveler, yer fıstığı ve baharatlı 
hamur kızartmaları üzerinden gerçekleşmektedir. 

ERİTRE VE ETİYOPYA’DA EKMEK, 
MAKARNA VE BİSKÜVİ
Karakteristik olarak sebze ve baharatlı et yemeklerinden 

oluşan Etiyopya mutfağının vazgeçilmezlerinden biri injera-
dır. İnjera, sebze ve et gibi yemekleriyle birlikte tüketilen, 
ekşi mayayla hazırlanan ince ve düz tipte ekmeklerdir. Yak-
laşık 50 cm çapında olan injera ekmeği, mayalanmış teff 
hamurundan yapılmaktadır. İnjera genellikle küçük parçalar 
halinde koparılır ve hazırlanan yiyecekler içine yerleştirilerek 
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is made from fermented teff dough. Injera is often torn 
into small pieces and the food placed into it is consu-
med. As teff production is limited to certain regions, dis-
hes made with injera can be expensive. Therefore, it is 
also observed that Ethiopian farmers who produce whe-
at, barley, maize or rice produce injera bread using these 
products from time to time.  

Having a quite similar culinary culture to Ethiopia, Erit-
rea contains abundant examples from the cuisines of 
different countries like many other African countries. In 
Eritrea as well as in Ethiopia, injera bread made from 
teff, wheat or sorghum is often consumed. It is also 
known that similar to İnjera, Himbash bread is consu-
med as a snack with tea or coffee at breakfast. Apart 
from this, it is observed the bread prepared by mixing 
spices like garlic, coriander, cardamom and fenugreek 
attracts a lot of attention in Eritrea.  

It is known that Ethiopia met with pasta through Itali-
ans at the beginning of the 19th century. Pasta was quite 
quickly adopted by the Ethiopians and the manufacturing 
of pasta has been concentrated on to meet the growing 
demand since this period. Today, it is seen that pasta is 
frequently consumed by the Ethiopian people especially 
in rural areas. 

Due to durum wheat production shortage, lack of qu-
ality production of manufacturers caused the country to 
import in the first year. The choice of Ethiopians for pasta 
consumption is pasta with spices and aromas used fre-
quently in the country. In the past, pasta consumption 
has also increased in Eritrea, an Italian colony. Curry and 
cumin are used excessively in pasta cooking techniques 
of Eritreans. The Eritreans, developed a culinary culture 
blended with Italian cuisine in a short time, use mainly 
berbere sauce that is made of a mixture of various spices 
while cooking pasta.  

In snacks consumption of Ethiopia pretzel named 
dabo kolo is known to have a prominent place. Dabo 
kolo consists of small pieces of pretzel-like baked bread 
that Europeans frequently consume. In addition, crac-
kers named kolo that are obtained by roasting barley 
or other grain are also very popular. It can be said that 
sweets and biscuits culture of the country was affec-
ted by the Italian cuisine. In Ethiopia, teff is traditionally 
used in, biscuits and dessert samples from Italian cuisi-
ne were blended with teff and different flavors that are 
unique to Ethiopia has begun to be offered again. In 
Ethiopia where coffee consumption is high, butter and 
vanilla cookies offered with coffee is also quite popular. 
It is seen that the food consumed as a dessert or snack 
mostly replaced by fruit in Eritrea. It is known that the 

tüketilir. Teff üretiminin belirli bölgelerle sınırlı olması injeray-
la yapılan yemeklerin görece pahalı olmasına yol açmakta-
dır. Bu sebeple, buğday, arpa, mısır ya da pirinç yetiştiren 
Etiyopyalı çiftçilerin zaman zaman bu ürünleri kullanarak 
injera ekmeği ürettiği de görülmektedir. 

Mutfak kültürü Etiyopya’ya oldukça benzeyen Eritre, 
diğer birçok Afrika ülkesi gibi farklı ülkelerin mutfakla-
rından bol miktarda örnek barındırmaktadır. Eritre’de de 
Etiyopya’da olduğu gibi teff, buğday ya da sorgumdan 
yapılan injera ekmeği sıklıkla tüketilmektedir. İnjeraya 
benzeyen Himbasha isimli ekmeğin de kahvaltıda aperatif 
olarak çay ya da kahvenin yanında tüketildiği bilinmek-
tedir. Bunun dışında sarımsak, kişniş, kakule ve çemen 
otu gibi baharatlar karıştırılarak hazırlanan ekmeklerin de 
Eritre’de oldukça ilgi çektiği görülmektedir.  

Etiyopya’nın makarna ile 19. yüzyılın başlarında İtalyan-
lar aracılığıyla tanıştığı bilinmektedir. Makarna Etiyopyalılar 
tarafından oldukça çabuk benimsenmiş ve bu dönemden 
itibaren artan talebi karşılayabilmek için makarna üretimine 
ağırlık verilmiştir. Günümüzde makarnanın başta kırsal ke-
sim olmak üzere, Etiyopya halkı tarafından sıklıkla tüketildi-
ği görülmektedir. Durum buğdayı üretiminin azlığı nedeniyle 
üreticilerin kaliteli üretim sıkıntısı yaşaması, ülkeyi ilk yıllarda 
ithalata yöneltmiştir. Etiyopyalıların makarna tüketim tercihi 
ise ülkede sıklıkla kullanılan baharat ve aromalarla lezzet-
lendirilmiş soslu makarnalardan yana. Geçmişte İtalyan ko-
lonisi olan Eritre’de makarna tüketimi de artış göstermiştir. 
Eritrelilerin makarna pişirme tekniğinde köri ve kimyon kul-
lanımının fazlalığı dikkat çekmektedir. Kısa zamanda İtal-
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dough prepared with traditional methods using flour is 
mostly flavored with fruits. 

BREAD, PASTA AND BISCUIT SOMALI
Being inspired from the cuisines of East Africa, Arab, 

Yemen, Iran, Turkey, India and Italia, Somali owes this 
diversity its trading tradition in the history. Breads consu-
med in Somalia, are those we see an example in Ethiopia 
and Eritrea, and are like injera, but smaller and thinner. 
However, consumption form is the same. Furthermore, 
bread as Sabayad and Lahoh, Kimis which are similar to 
pancakes are also preferred. Samosa pastry filled with 
potatoes, lentils and various spicy sauces and fried in oil 
also one of foods consumed admiringly. 

In Somali, it is observed that pasta is often consu-
med as a main dish; spaghetti in particular is quite po-
pular. Having an important place in Somali with its rele-
vant costs and practical usage, pasta is mainly served 
with stews or sauces. Pasta is also known to be served 
alongside rice in Somali. However, it can be said that it 
is traditionally more prevalent in restaurants rather than 
consumed at home. Usually prepared by blending with 
vegetables or meat, rice and pasta can sometimes be 
flavored with banana.

In Somalia cuisine, carrying the features of Indian and 
the North African countries in terms of desserts and 
snacks culture, the consumption fried dough filled with 
various materials and halva is widespread. Candies made 
using Pistachio, cardamom, coconut, sesame seeds and 

yan mutfağıyla harmanlanmış bir mutfak kültürü geliştiren 
Eritreliler makarnalarında ağırlıklı olarak çeşitli baharatların 
karışımından yapılan berbere sosunu kullanmaktadırlar. 

Etiyopya’nın atıştırmalık tüketiminde dabo kolo isimli 
tuzlu krakerlerin belirgin bir yere sahip olduğu bilinmekte-
dir. Dabo kolo, Avrupalıların sıkça tükettiği pretzele benze-
yen fırınlanmış küçük ekmek parçalarından oluşmaktadır. 
Ayrıca kolo isimli, arpa ya da diğer tahılların kavrulmasıyla 
elde edilen krakerler de oldukça popülerdir. Ülkedeki tat-
lı ve bisküvi kültürünün İtalyan mutfağından etkilendiğini 
söylemek mümkündür. Teffin geleneksel olarak kullanıldığı 
Etiyopya mutfağında, İtalyanlardan alınan bisküvi ve tatlı 
örnekleri teff ile harmanlanmış ve sonuçta yine Etiyopya’ya 
özgü farklı lezzetler sunulmaya başlanmıştır. Kahve tüke-
timinin de bol olduğu Etiyopya’da kahve yanında sunulan 
tereyağlı ve vanilyalı küçük kurabiyelerin oldukça popüler 
olduğunu söylemek mümkündür. Eritre’de ise tatlı ya da 
atıştırmalık olarak tüketilen gıdaların yerini daha çok mey-
velerin aldığı görülmektedir. Bu sebeple evlerde un kullanı-
larak, geleneksel yöntemle hazırlanan hamurların daha çok 
meyvelerle lezzetlendirildiği bilinmektedir. 

SOMALİ’DE EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Doğu Afrika, Arap, Yemen, İran, Türk, Hindistan ve İtal-

yan mutfaklarından esintiler taşıyan Somali mutfağı bu çe-
şitliliği tarihindeki ticaret geleneğine borçludur. Somali’de 
tüketilen ekmekler genellikle Etiyopya ve Eritre’de örneği-
ni gördüğümüz injeraya benzeyen ancak daha küçük ve 
daha ince olan ekmeklerdir. Fakat tüketim şekli aynıdır. Bu-
nun yanı sıra Sabayad ve Lahoh, Kimis isimli gözlemeye 
benzer ekmekler de tercih edilmektedir. İçi patates, merci-
mek ve çeşitli baharatlı soslarla doldurularak yağda kızartı-
lan Samosa böreği de sevilerek tüketilen yiyeceklerdendir. 

Somali’de makarnanın ana yemek olarak sıklıkla tüketil-
diği, özellikle de spagetti makarnanın oldukça popüler ol-
duğu gözlenmektedir. Uygun maliyeti ve pratik kullanımıyla 
Somali mutfağında geniş bir yer edinen makarna, ağırlıklı 
olarak sulu yemeğin yanında ya da ağır sayılabilecek sos-
larla servis edilmektedir. Somali’de makarnanın pirinç ile 
yan yana servis edildiği de bilinmektedir. Ancak bunun 
geleneksel olarak evlerde tüketilmek yerine daha çok res-
toranlarda görüldüğünü söylemek mümkündür. Genelde 
sebze ya da et ile harmanlanarak hazırlanan pirinç ve ma-
karna, kimi zaman da muz ile tatlandırılabilmektedir. 

Tatlı ve atıştırmalık kültürü bakımından Hindistan ve 
Kuzey Afrika ülkelerinden renkler taşıyan Somali mutfa-
ğında, içi çeşitli malzemelerle doldurulan hamur kızart-
maları ve helva tüketimi oldukça yaygındır. Fıstık, kakule, 
Hindistan cevizi, susam tohumu ve karamel kullanılarak 
hazırlanan şekerlemeler de özel günlerde, kutlamalarda 
ve törenlerde sıklıkla tüketilmektedir. İrmik ve çok amaçlı 
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caramel are consumed frequently in special occasions, 
celebrations and ceremonies. Some of the desserts 
made using all-purpose flour and semolina are basbou-
sa, icun and doolsho.  

 

BREAD, PASTA, BISCUITS 
IN KENYA AND UGANDA
For Kenya, home of many different cultures in different 

regions, showing just one representative meal will not be 
right.  Using maize, millet and sorghum as Basic food, 
Kenyans prefers a pancake-type bread called chapatti 
bread. Prepared using all-purpose flour, the chapatti is 
often consumed with vegetable and meat or by filling va-
rious materials into it. The breakfast tradition of Kenyan 
is a kind of porridge named Ugali prepared using mainly 
maize, millet or sorghum flour.  Uganda also shows a 
similar culture to the bread consumption in Kenya. Es-
pecially the pancake-type bread made from corn flour is 
preferred by Ugandans. Chapatti bread is usually served 
alongside the main dish in Uganda while Ugali is consu-
med mostly in the breakfast. 

Although the pasta consumption of Kenya is gro-
wing preferences for the type of production is not in a 
wide variety. Working class with an increasing number 
prefers pasta instead of rice and has led to an increase 
in demand in the pasta market of Kenya. In general 
Kenyans are said to be influenced by Italian cuisine in 
terms of pasta consumption; but it is also seen Ken-
yans pasta preferences vary depending on their own 
culture. In These preferences, the effect of spicy sauce 
and coconut milk is felt significantly. Besides spices 
such as cloves and cinnamon, cassava, pumpkin, to-
matoes, bananas and pineapples are commonly used 
materials. The Ugandans, fed in accordance with se-
asonal products as much as geographical conditions 
allow, prefer to flavor pasta with various vegetables 
grown in the region. Affected by Arab and Asian com-
munities like other African nations, the Ugandans also 
create presentations enriched with peanut, pulses and 
meat as well as using spices they bring in to their cui-
sine as a sauce for pasta.

Sweet and savory snacks are still considered a luxury 
by the majority of people in Kenya. Mandazi, fruit ca-
kes, coconut and potato pudding are Kenya’s traditional 
snacks can be sold in the street. Mandazi is obtained 
by frying the dough which is flavored with coconut oil. 
Mandazi, a kind of doughnut, is much less sugary com-
pared to known  doughnutspecies. The snacks culture 
of Uganda mostly consists of roasted peanut, samusa 
made from fried dough, fruit cakes and sesame honey 
candies. 

un kullanılarak hazırlanan tatlılardan bazıları ise basbou-
sa, icun, doolsho’dur.

KENYA VE UGANDA’DA EKMEK, 
MAKARNA, BİSKÜVİ 
Farklı bölgelerinde farklı kültürlere ev sahipliği yapan 

Kenya için tek bir temsili yemek göstermek pek doğru 
olmayacaktır. Temel gıda olarak daha çok mısır, darı ve 
sorgum kullanan Kenyalılar ekmek tercihlerini chapati 
isimli gözleme tipi ekmeklerden yana kullanmaktadır. Çok 
amaçlı un kullanılarak hazırlanan chapati genellikle sulu 
sebze ve et yemeklerinin yanında ya da içine çeşitli seb-
zeli malzemeler doldurularak tüketilmektedir. Kenyalıların 
kahvaltı geleneği ise ağırlıklı olarak mısır, darı ya da sor-
gum unu kullanılarak hazırlanan Ugali isimli bir çeşit lapa-
dır. Uganda’da da Kenya’dakine benzer bir ekmek tüke-
tim kültürü görülmektedir. Özellikle mısır unundan yapılan 
gözleme tipi ekmekler Ugandalıların tercihidir. Uganda’da 
da Chapati ekmeği genellikle yemeğin yanında servis edil-
mekte, kahvaltıda ise Ugali tüketilmektedir. 

Kenya’da makarna tüketimi giderek artsa da,  makar-
nanın üretim çeşitlerine yönelik tercihler henüz çok çeşitli 
değildir. Sayısı giderek yükselen çalışan kesim, pirinç yeri-
ne makarnaya yönelmiş ve Kenya’nın makarna pazarında 
talep artışına yol açmıştır. Kenyalıların genel olarak makar-
na tüketiminde İtalyan mutfağından etkilendiği söylenebilir; 
ancak Kenyalıların makarna sunumlarını kendi kültürlerine 
göre çeşitlendirdiği de görülmektedir. Bu sunumlarda ba-
haratlı sosların ve hindistancevizi sütünün etkisi belirgin bi-
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BREAD, PASTA AND BISCUIT 
IN RWANDA AND BURUNDI  
Various types of bananas, beans, sweet potatoes, 

beans and cassava are among Rwandans’ basic food. 
In Rwanda Chapatti bread often is consumed as it is in 
Kenya, and Uganda; as well as this, honey bread prepa-
red with flour, butter, honey and milk, flavored with cin-
namon, coriander and cloves is quite popular. As well as 
the consumption of bread, another product commonly 
consumed at breakfast is corn porridge named Ugali 
made from corn flour. Ugali is also one of the basic foods 
in other African countries. Porridge consumption is also 
prevalent in Rwanda; as well as ugali umustima w’uburo 
made from maize flour and Ibihaza made from beans 
and pumpkin is consumed admiringly. In Burundi, where 
meat is not consumed much, beans, cassava, plantain, 
corn and wheat are considered staple foods. Although 
Ugali is one of the main foods in Burundi it is prepared 
using cassava flour.

Pasta is a new consumption trend in Rwanda and 
Burundi. Especially in rural areas, in accordance with 
conditions in the country, majority of the people prefer 
more economical products like rice. All the pasta consu-
med in the country is known to be imported. Despite not 
intensely, it is known that people sometimes consume 
pasta made using corn flour, and they serve it with co-
untry-specific sauces. Pasta prepared with peanut sauce 
which roasted with a typical traditional sauce, soy sauce 
in the region is an example to this. In terms of desserts 

çimde hissedilmektedir. Karanfil ve tarçın gibi baharatların 
yanında, manyok, bal kabağı, domates, muz ve ananas sık 
kullanılan malzemelerdir. Coğrafi şartların el verdiği ölçüde 
ve mevsim ürünlerine uygun şekilde beslenen Ugandalılar 
ise makarnayı yörede yetişen çeşitli sebzelerle lezzetlen-
dirmeyi tercih etmektedir. Diğer Afrikalı halklar gibi Arap ve 
Asyalı topluluklardan etkilenen Ugandalılar, mutfaklarına 
kazandırdıkları baharatları makarna sosu olarak kullanma-
nın yanı sıra yer fıstığı, bakliyatlar ve et ile de zenginleştiril-
miş sunumlar yaratmaktadırlar. 

Tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar Kenya’da halen halkın büyük 
çoğunluğu tarafından lüks olarak düşünülmektedir. Kenya’nın 
geleneksel ve sokakta da satılabilen atıştırmalıkları arasında 
mandazi, meyveli kekler, Hindistan cevizli ve patatesli puding 
yer almaktadır. Mandazi Hindistan cevizi ile tatlandırılmış ha-
murun yağda kızartılmasıyla elde edilmektedir. Bir çeşit donut 
olan mandazi, bilinen donut türlerine göre çok daha az şeker-
lidir. Uganda’nın atıştırmalık kültürü ise daha çok kavrulmuş 
yerfıstığı, kızartılmış hamurdan oluşan samusa, meyveli kekler 
ve susamlı, ballı şekerlemelerden oluşmaktadır. 

RUANDA VE BURUNDİ’DE EKMEK, 
MAKARNA, BİSKÜVİ 
Muzun çeşitli türleri, bakliyatlar, tatlı patates, fasulye ve 

manyok Ruandalıların temel gıdalarındandır. Ruanda’da 
da Kenya ve Uganda’da tüketilen Chapati ekmeği sıklıkla 
tüketilmekte, bunun yanı sıra un, tereyağı, bal ve süt kulla-
nılarak hazırlanan, tarçın, kişniş ve karanfil ile tatlandırılan 
ballı ekmek oldukça popülerdir.  Ekmeğin yanı sıra kah-
valtıda tüketimi yaygın olan bir diğer ürün mısır unundan 
yapılan Ugali isimli mısır lapasıdır. Ugali diğer Afrika ülkele-
rinde de temel yemeklerden biri olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Lapa tüketiminin Ruanda’da yaygın olduğu ve ugalinin 
yanı sıra darı unundan yapılan umustima w’uburo ve fasul-
ye ile kabak ezmesinden oluşan Ibihaza da sevilerek tüke-
tilmektedir. Etin fazla tüketilmediği Burundi’de ise fasulye, 
manyok, muz, mısır ve buğday temel gıda sayılmaktadır. 
Ugali Burundi’nin ana yemeklerden biri olmakla beraber, 
manyok unu kullanılarak hazırlanmaktadır. 

Makarna, Ruanda ve Burundi’de henüz yeni yükselişe 
geçen bir tüketim alışkanlığıdır. Başta kırsal alanlar olmak 
üzere ülkedeki koşullar gereği halkın büyük çoğunluğu pi-
rinç gibi daha ekonomik ürünleri tercih etmektedir. Ülkede 
tüketilen makarnanın tümünün ithal edildiği bilinmektedir. 
Yoğun miktarlarda olmasa da halkın zaman zaman mı-
sır unu kullanılarak hazırlanan makarnalardan tükettiği ve 
bunları ülkeye özgü soslarla süslediği bilinmektedir. Bölge-
deki tipik bir geleneksel sos olan soya soslu kavrulmuş yer 
fıstığı sosuyla hazırlanan makarnalar da buna bir örnektir. 

Tatlı ve atıştırmalık kültürü bakımından Ruanda ve 
Burundi’de muz, bezelye taneleri, fıstık, ananas, mango 
gibi meyveler kullanılmaktadır. Diğer Afrika ülkelerinde de 
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and snacks culture, fruits such as bananas, peas, pe-
anuts, pineapple, and mango are used in Rwanda and 
Burundi. Coconut flavored fried dough named amandazi, 
consumed in admiration in other African countries, and 
fruit cakes are consumed for special occasions, celebra-
tions and traditional festivals. 

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN TANZANIA
Tanzania kitchen is mainly made up of sorghum, mil-

let, rice, peas and corn. Ugali is also one of Tanzania’s 
basic foods. Prepared using Corn, millet or sorghum 
flour, ugali is considered a national meal in Tanzania. 
Chapatti bread is the type of bread mainly consumed 
by the public. Made without Baking powder or yeast, 
chapatti bread was seen both as an addition to daily 
meals and indispensable meal among rich foods pre-
pared on special occasions. In addition, Mkate wa sinia 
bread that people frequently used in meals, and made 
with rice is also preferred. In Tanzania, sauces prepared 
using products such as spinach, basil, tomatoes, spi-
ces, garlic, basil and zucchini are quite famous. As well 
as plenty of rice species they prepare with these sauces 
and they consume, Tanzanians prefer their pasta sau-
ces to be prepared with the same material. Although 
rice consumption is also becoming more common, gro-
wing pasta and noodles market allows Tanzanians to 
consume pasta blending with vegetables and meat, as 
sauce or main course.

In Tanzania where various types of fruits such as pe-
anut and coconut are also grown naturally, sweet and 
snacks culture revolves around these foods. One of swe-
et snacks, kashata is a popular streets dessert made of 
peanut, cardamom and milk. As well as being easy to 
prepare and made from rice, pancakes and small dough 
balls made from coconut milk and coconut particles are 
also popular snacks. 

beğeniyle tüketilen amandazi isimli Hindistan cevizi aro-
malı hamur kızartmaları ve meyveli kekler özel günlerde, 
kutlamalarda ve geleneksel bayramlarda tüketilmektedir.  

TANZANYA’DA EKMEK, MAKARNA, BİSKÜVİ
Tanzanya mutfağı ağırlıklı olarak sorgum, darı, pilav (pi-

rinç), bezelye ve mısıra dayalıdır. Ugali Tanzanya’nın da 
temel yiyeceklerinden biri olarak ilk sırayı almaktadır. Mı-
sır, darı ya da sorgum unu kullanılarak hazırlanan ugali, 
Tanzanya’nın milli yemeği olarak kabul edilmektedir. Cha-
patti ekmeği de halkın ağırlıklı olarak tükettiği ekmek tipi-
dir. Kabartma tozu ya da maya kullanılmadan hazırlanan 
chapatti ekmeği hem günlük yemeklerin yanında hem de 
özel günlerde hazırlanan zengin sofralarda vazgeçilmez 
bir gıda olarak görülmektedir. Bunun yanında halkın ye-
meklerde sıklıkla kullanıldığı pirinç ile yapılan Mkate wa 
sinia ekmeği de tercih edilmektedir. 

Tanzanya’da ıspanak, fesleğen, domates, baharat-
lar, sarımsak, reyhan ve kabak gibi ürünler kullanılarak 
hazırlanan soslar oldukça meşhurdur. Tanzanyalılar bu 
soslarla hazırladıkları ve bolca tükettikleri pilav türlerinin 
yanı sıra aynı malzemelerle hazırladıkları makarna sosla-
rını da tercih etmektedirler. Her ne kadar pilav tüketimi 
daha yaygın olsa da büyüyen makarna ve noodle pazarı 
Tanzanyalıların makarnayı sebze ve etle harmanlayarak 
salata ya da soslu ana yemek olarak tüketmelerine ola-
nak sağlamaktadır. 

Fıstık, Hindistan cevizi ve çeşitli meyvelerin doğal olarak 
yetiştirildiği Tanzanya’da tatlı ve atıştırmalık kültürü de bu 
gıdalar etrafında yoğunlaşmaktadır. Tatlı atıştırmalıklardan 
biri olan kashata fıstık, kakule ve sütle hazırlanan popüler 
bir sokak tatlısıdır. Bunun yanı sıra hazırlanması kolay olan 
ve pirinçten yapılan şekerli, sütlü krepler ile Hindistan ce-
vizi sütü ve parçacıklarından yapılan küçük hamur topları 
beğeniyle tüketilen atıştırmalıklardır. 
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