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Dear Readers,

We present you the winter 2016 issue of BBM Maga-
zine. We decided to discuss gluten-free products mar-
ket for product research in this issue. Global gluten-free 
products market is thought to be around, 3 and 4.5 billion 
dollar in 2015. This proves that the market has grown 
larger and it has a huge potential for the future. As it 
is known, sub-categories such as durum wheat, spelt, 
kamut, wheat and triticale which is a crossbreed of rye 
and many foods (bulgur or semolina) which are directly 
produced from these grains or contains raw material with 
gluten are among forbidden ingredients list for people 
with coeliac disease. Therefore the products labelled as 
“gluten-free” or “very low gluten” emerges as quite an im-
portant issue. You can find the detailed file that we pre-
pared for gluten-free products market and trends in the 
content of our Magazine. 

Another topic that we discussed in this issue is Gustus 
Exhibition that was organized in Napoli, Italy between 3 
and 5 December 2015. Turkish companies visited the ex-
hibition, which BBM Magazine attended as visitor, through 
the organization of ICE - The Italian Institute for Foreign 
Trade. You can find our interviews on the following pages, 
which we made during the Gustus Exhibition that is one 
of the largest agribusiness and food trade shows in South 
Italy. 

See you in the next issue…

Best regards…

Değerli Okurlar,

Dergimizin 2016 Kış sayısıyla bir kez daha sizlerle 
birlikteyiz. Bu sayımızda, ürün dosyamız için dünya glü-
tensiz ürünler pazarına odaklanmayı uygun bulduk. Glü-
tensiz ürünlerin küresel pazar değerinin 2015 itibariyle 
4,3 - 4,5 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. 
Bu da pazarın son yıllarda ne kadar büyüdüğünü ve gel-
ecekte de ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını kanıtlar 
nitelikte. Bilindiği gibi durum buğdayı, kavuzlu buğday, 
kamut olarak bilinen Horasan buğdayı, buğday ve çavdar 
melezi olan tirtikale buğdayı gibi alt tahıl çeşitleri ve direkt 
bu tahıllardan üretilen ya da içeriğinde bu tahıllardan veya 
benzer glüten içeren hammaddelerden bulunan (bulgur 
ve irmik gibi) birçok besin çölyak hastaları için yasak lis-
tesinde. Bu sebeple “glütensiz” ya da “çok düşük glüten” 
içeren ürünlerin yaygınlaşması oldukça önemli bir konu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Glütensiz ürünler pazarı ve 
trendler konusunda hazırladığımız detaylı çalışmayı Der-
gimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. 

Bu sayımızda ele aldığımız bir diğer konu ise 3-5 Aralık 
2015 tarihleri arasında Napoli, İtalya’da gerçekleştirilen 
Akdeniz lezzetleri fuarı Gustus… BBM Dergisi’nin zi-
yaretçi olarak katılım gösterdiği fuarı birçok Türk firmaları 
da, İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı ICE’nin organi-
zasyonuyla ziyaret etti. Güney İtalya’daki tarım ve gıda 
endüstrisinin en büyük ticaret fuarlarından biri olan 
Gustus’ta yaptığımız röportajları Dergimizin içeriğinde 
bulabilirsiniz. 

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle…

Saygılarımla….

Gluten-free products market 
is growing… 

Glütensiz ürünler pazarı 
büyüyor… 

EDITOR
EDİTÖR
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Giving services to the leading brands in the world with 
its environment-friendly pallet pooling, CHEP will be wor-
king with United Biscuits (UB) which was acquired by 
Yıldız Holding for about three years more. Incorporating 
billion dollar brands such as McVitie’s, Jacob’s, Twiglets, 
Mini Cheddars, Carr’s, Delacre and Sultana, United Biscu-
its will be using CHEP’s environment-friendly pallets in the 
following three years in order to deliver its products to its 
customers in Europe. 

CHEP which has realized more than 3 million pallet 
handling in England, France, Belgium, Netherlands and 
Luxemburg in Europe will be working with UB in the follo-
wing three years. CHEP European Region Key Accounts 
and Solutions vice Manager Jorge Montano said about the 
renewed collaboration as follows: “Sustainability targets 
and gaining of United Biscuits match up with our princip-
les and applications. We are quite happy and proud to 
be included in the company’s sustainability program and 
“Carbon Neutral Pallet Program” of CHEP’s once more. 
With our renewed agreement, we will continue to take car-
bon credit for global projects to reduce carbon emission 
in global level and to follow UB’s environmental footprint.”

United Biscuits Sales Manager Rob Wright said about 
their collaboration with CHEP: “CHEP that is highly related 
with our logistics strategy and growing target in Europe 
and that has a comprehensive network is our number one 
supplier with its customer-oriented pallet pooling system 
and Premium pallet quality. CHEP both help us meet the 
demands of our customers at best and supply quality pal-
lets that we require at any moment.”

Doğa dostu palet havuzlama sistemi ile dünyanın önde 
gelen markalarına hizmet sunan CHEP, 2014 yılında Yıldız 
Holding tarafından satın alınan United Biscuits (UB) ile üç yıl 
daha çalışmalarını sürdürecek. McVitie’s, Jacob’s, Twiglets, 
Mini Cheddars, Carr’s, Delacre ve Sultana gibi milyar dolarlık 
birçok markası olan United Biscuits, ürünlerini Avrupa’daki 
müşterilerine ulaştırmak için önümüzdeki üç yıl boyunca yine 
CHEP’in mavi doğa dostu paletlerini kullanacak. 

Avrupa’da İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve 
Lüksemburg’da yıllık üç milyondan fazla paletli taşıma ger-
çekleştiren CHEP, önümüzdeki üç yıl da UB ile çalışmala-
rını sürdürecek. CHEP Avrupa Bölgesi Kilit Müşteri Baş-
kan Yardımcısı Jorge Montano, yenilenen iş birliği ile ilgili 
“United Biscuits’in sürdürülebilirlik hedefleri ve bu alanda-
ki kazanımları, bizim ilkelerimiz ve uygulamalarımızla örtü-
şüyor. Şirketin sürdürülebilirlik programında yer aldığımız 
ve iş ortağımızı CHEP’in “Sıfır Karbon Palet Programı”na 
bir kez daha dâhil ettiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. 
Yenilenen işbirliğimiz doğrultusunda, küresel boyutlardaki 
karbon salınımını azaltmaya yönelik dünya çapındaki pro-
jeler için karbon kredisi satın almaya ve UB’nin çevresel 
ayak izini azaltmaya devam edeceğiz.” dedi. 

United Biscuits Satış Müdürü Rob Wright, CHEP ile de-
vam edecek iş birliği ile ilgili, “Lojistik stratejimize ve Avrupa 
çapındaki büyüme planlarımıza çok uygun, kapsamlı bir 
ağa sahip olan CHEP, sunduğu müşteri odaklı palet ha-
vuzlama sistemi ve üstün palet kalitesiyle bizim bir numaralı 
palet tedarikçimiz. CHEP, müşterilerimizin taleplerini en iyi 
şekilde karşılamamıza yardımcı olduğu gibi, istediğimiz ka-
liteli paletleri ihtiyacımız olan her an temin edebiliyor.” dedi. 

CHEP, the leader in pallet pooling services, renewed three year agreement with the leading biscuits 
producer United Biscuits (UB). UB which has been using CHEP pallet pooling system operates more 
than 3 million pallet handling service to England, France, Belgium, Netherlands and Luxemburg.

Palet havuzlama hizmetinin lider markası CHEP, dünyanın önde gelen bisküvi üreticisi United Bis-
cuits (UB) ile üç yıllık sözleşme yenilemesine imza attı. 1970 yılından bu yana CHEP palet havuz-
lama sisteminden yararlanan UB, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’da yıllık üç 
milyondan fazla palet taşıma hizmeti gerçekleştiriyor

CHEP, United Biscuits 
ile anlaşmasını yeniledi

CHEP renewed
agreement with 
United Biscuits
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Becoming a global player by acquiring United Biscu-
its in November 2014, Yıldız Holding united its subsi-
diaries for biscuits, chocolate and confectionery under 
a single global company which is named as Pladis. 
Combining more than 300 years of experience of Ül-
ker, Godiva, United Biscuits and Demet’s companies 
and brands, the 
company started its 
operations today.  
The name of Pladis 
which comprises 
biscuits, chocolate 
and confectionery 
business except 
for retail operation 
of Godiva was ins-
pired from Pleiades 
which means se-
ven stars in Latin 
language. This star 
cluster is named as 
Maya in Aztecs and as Subaru in Japan. Pleiades is 
used as Pervin in Iran and as Süreyya in Arabic.  

“WE OFFER HAPPINESS TO THE 
WORLD WITH EVERY BITE”
The main idea of the new company Pladis will be 

happiness again. Bringing happiness to all customers 
will be the main conception of the company through 
its product range which is rich enough to meet various 
expectations and requirements of customers in various 
regions in the world. 

Starting its journey as a family company with Ül-
ker, Yıldız Holding will continue its journey with values 
such as honesty, dignity, target-oriented movement, 
working hard in the new company Pladis and unite its 
core business with this family company. Besides, it will 
continue to move forward in increasing the value of 
the company by protecting the business management 
through the long term strategies which are among the 
features of a family company.  

Stating that their target has always been to be a glo-
bal company, Yıldız Holding CEO Murat Ülker said: “I 

2014 yılı Kasım ayında United Biscuits’i satın alarak ta-
mamiyle global bir oyuncu olan Yıldız Holding, esas işi 
olan bisküvi, çikolata, şekerleme işlerini, Pladis adıyla tek 
bir global şirket altında birleştirdi. Ülker, Godiva, United 
Biscuits ve Demet’s şirketlerinin ve markalarının toplam 
300 yılı aşkın tecrübelerini bir araya getiren şirket, bugün 

itibari ile faaliyetlerine başladı.
Yıldız Holding’in, Godiva’nın 

perakende operasyonu hariç, 
bisküvi, çikolata, şekerleme 
işlerini kapsayan yeni Pladis 
şirketinin ismi, Latincede yedi 
yıldızdan oluşan Pleiades ta-
kım yıldızından ilham alınarak 
türetildi. Bu takımyıldızını Az-
tekler Maya, Japonlar Subaru 
olarak adlandırıyor. Pleiades’e 
İran’da Pervin, Arapçada Sü-
reyya deniyor. Türkiye’de ise 
Ülker olarak geçiyor. 

“HER LOKMADA TÜM DÜNYAYA 
MUTLULUK VAAT EDİYORUZ.“
Yeni şirket Pladis’in ana fikri, yine mutluluk odaklı ola-

cak. Dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı tüketici beklenti 
ve ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikte ürün yelpazesi ile 
tüm tüketicilerine mutluluk götürmek, yeni şirketin temel 
anlayışını oluşturacak.

Yolculuğuna Ülker ile bir aile şirketi olarak başlayan Yıl-
dız Holding, yeni şirket Pladis’te de dürüstlük, haysiyet, 
hedef koymak ve ona ulaşmak için emek vermek, çok 
çalışmak değerlerini temsil eden aile şirketi kültürünü mu-
hafaza ederek yoluna devam edecek ve esas işindeki şir-
ketleri bu aile şirketi özünde birleştirecek. Ayrıca, yine aile 
şirketi olmanın özelliklerinden biri olan uzun süreli strate-
jiler ile iş yönetme prensibini de koruyarak şirket değerini 
artırma konusunda emin adımlar atmaya devam edecek.

Global bir şirket olmanın her zaman hedefleri olduğunu 
ifade eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Ülker, “Gerçek anlamda global olmak için, farklılık geti-
ren buluşların yani inovasyonun, çeviklik ve esnekliğin, 
girişimciliğin, tüketici odaklılığın, işi ilk seferinde doğru 
yapmanın ve bunu her seferinde tekrarlamanın önem-

Yıldız Holding united its subsidiaries for biscuits, chocolate and confectionery under a single roof 
with Pladis name.

Yıldız Holding; bisküvi, çikolata, şekerleme şirketlerini Pladis adıyla, tek bir şirket çatısı altında birleştirdi.

Yıldız Holding şirketleri Pladis adıyla tek çatı altında

Yıldız Holding subsidiaries gather 
under Pladis name
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think that innovation, namely inventions for being diffe-
rent, agility and flexibility, entrepreneurship, being con-
sumer-oriented, doing a work right for first time and 
repeating this every time is important to be global in 
real terms. In addition, you need to be open to new 
ideas, to lead your own business and to put your heart 
into this.”

THE NEW COMPANY WILL BE ABLE 
TO BE MANAGED LOCALLY 
The executive managers of Pladis of which operation 

is divided into regions all around the world will be Yıldız 
Holding Executive Deputy Chairman Dr. Cem Karakaş 
and Yıldız Holding Vice President Ali Ülker. While Ali 
Ülker will be managing innovation and quality in which 
he is highly experienced, Dr. Cem Karakaş will be res-
ponsible of opeAtaken by the three CEOs. Mehmet Tü-
tüncü will be responsible of Turkey, Middle East, North 
Africa and Central Asia; Mohamed Elsarky will be res-
ponsible of Americas, Japan and Korea; Jeff van der 
Eems will be responsible of United Kingdom, Europe, 
Sub-Saharan Africa and South Asia. 

li olduğunu düşünüyorum. Öte yandan yeni fikirlere açık 
olmanız, kendi işinizde öncülük etmeniz, işinize yüreğinizi 
katmanız gerek. 

Biz de, gücümüzü, şirketlerimizi tek bir çatı altında bir-
leştirerek atıştırmalık işinde lider olmak istiyoruz. Amacı-
mız, işimizde lider, toplumda önder olup tüketicilerimizi 
mutlu etmek. Sloganımız; mutlu et, mutlu ol.” dedi.

YENİ ŞİRKET BÖLGESEL BİR YÖNETİM 
ANLAYIŞI İLE İDARE EDİLECEK
Operasyonun dünya çapında bölgelere ayrıldığı Pladis’in 

üst yönetimini Yıldız Holding İcradan Sorumlu Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Dr. Cem Karakaş ve Yıldız Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker üstlenecek. 
Ali Ülker, derin tecrübeye sahip olduğu inovasyon ve ka-
lite konularını yönetirken Dr. Cem Karakaş, operasyonun 
yönetimi konusunda sorumluluk alacak. Bölge liderlikleri 
ise üç CEO tarafından yapılacak. Mehmet Tütüncü Tür-
kiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya’dan, Mohamed 
Elsarky Amerika kıtası, Japonya ve Kore’den, Jeff van der 
Eems ise Birleşik Krallık, Avrupa, Sahra altı Afrika ve Gü-
ney Asya’dan sorumlu olacak.

Technavio's market research analyst predicts the glob-
al flour market to grow at a CAGR (compound annual 
growth rate) of 4% during the forecast period. The ex-
tensive use of flour in the bakery, bread, and gluten-free 
products is driving the growth of the market worldwide. 
Europe is expected to lead the global four market by the 
end of 2019. The development of the flour milling indus-
try in APAC, especially in India and China is expected to 
boost the flour market. 

Europe accounted for around 33% of the global market 
shares during 2014. The research report predicts Europe to 
dominate the market during the forecast period. The grow-
ing demand for bread and bakery products and the aware-
ness regarding gluten free food items are driving the growth 
in this region. Upcoming trends such as the growing de-
mand for non-food applications of flour is gaining popularity 
in the market. The emerging scope of application of wet 
milling technology in comparison with dry milling process is 
expected to augment the growth of flour market.

Technavio’nun pazar araştırması yapan analistleri, kü-
resel un pazarının CAGR (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) ba-
zında yüzde 4 oranında büyüdüğü öngörüsünde bulun-
dular. Unun fırıncılık, ekmek ve glütensiz ürünlerde yoğun 
şekilde kullanılmasının pazarın da küresel çapta büyüme-
sine yol açtığı ifade ediliyor. Avrupa’nın 2019 yılının sonu 
itibariyle küresel un pazarının lideri olması bekleniyor. Un 
değirmenciliği endüstrisinin Asya-Pasifik bölgesindeki, 
özellikle de Hindistan ve Çin’deki gelişiminin un pazarını 
atağa geçirmesi bekleniyor. 

Avrupa’nın 2014 yılı küresel pazarlardaki payının yaklaşık 
yüzde 33 olduğu hesaplanıyor. Söz konusu araştırma ra-
porları Avrupa’nın pazarı domine ettiğini, ekmek ve fırıncılık 
ürünlerine yönelik artan talebin ve glütensiz gıdalara yönelik 
artan farkındalığın, bu bölgedeki büyümeyi tetiklediğini or-
taya koyuyor. Unun gıda dışı uygulamalarına yönelik artan 
talepler gibi yeni trendler de pazarda ilgi uyandırıyor. Kuru 
öğütmeye kıyasla ıslak öğütme gibi yeni gelişen uygulama 
alanlarının, un pazarındaki büyümeyi artırması bekleniyor. 

Küresel un pazarında 
yüzde 4’lük büyüme

Global Flour Market 
is growing of 4 percent
.................................................................
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Established in Gaziantep half-century ago and 
purchased by Özgüçlü family in 2005, OBA Makarna 
continues to be a pioneer in macaroni sector of Tur-
key. Having the largest production plant of Turkey, 
OBA Makarna stands out as one of the most signifi-
cant brand having Anatolian capital with a production 
capacity of 1000 ton/day. The company contributes 
to the market with a size of 50 thousand tons in Tur-
key where pasta consumption exceeds 500 thousand 
tons. 

Operating in 80 countries successfully, OBA Ma-
karna resumes its active position in global market. 
One of 4 exported packages in Turkey is of OBA Ma-
karna. Announcing its revenue as over 500 million TL 
in 2015, the company employs 500 people and it is 
planning to grow more than 20 percent. 

The largest market of the company which has a size 
of 250 thousand tons in global pasta market today is 
Africa with 50 percent. OBA Makarna CEO Alpars-
lan Özgüçlü explains the company’s export target for 
2016 as follows: “We know export is quite important 
for Turkish economy and thus, we are planning to 
contribute as much as possible to the economy. Our 
works continue with a growing momentum both in 
Turkey and in the world. For example, we have been 
gaining strength in South America, Far East, South 
Korea and Japan. We will continue to grow these 
markets in the future.” 

Yarım asır önce Gaziantep’te kurulan ve 2005 yılın-
da Özgüçlü ailesi tarafından satın alınan OBA Makar-
na, Türkiye’nin makarna sektörüne yön vermeye devam 
ediyor. Türkiye’nin en büyük üretim tesisine sahip olan 
OBA Makarna, günlük 1000 tonluk üretim kapasitesi ile 
ülkemizin Anadolu sermayesine sahip en önemli marka-
larından biri olarak öne çıkıyor. Makarna tüketiminin 500 
bin ton hacmi aştığı Türkiye’de, marka, bu pazara 50 bin 
tonluk bir hacimle katkıda bulunuyor.  

Dünyanın 80 ülkesinde başarıyla faaliyet gösteren 
OBA Makarna, global pazarda sahip olduğu etkin konu-
mu da korumayı sürdürüyor. Türkiye’de ihraç edilen her 
4 paket makarnadan biri OBA Makarna etiketini taşıyor. 
2015 yılında 500 milyon TL’nin üstünde ciro açıklayan 
marka, şu anda 500 kişi istihdam ediyor ve bu yıl ortala-
ma yüzde 20’nin üstünde bir büyüme planlıyor.   

Günümüzde, global makarna pazarında, 250 bin ton-
luk bir hacmi elinde tutan markanın en büyük pazarı 
yüzde 50 ile Afrika. OBA Makarna CEO’su Alpaslan Öz-
güçlü, şirketin 2016 yılı ihracat hedefini şu sözlerle açık-
lıyor: “Türkiye ekonomisi için ihracatın ne denli önemli 
olduğunu biliyoruz ve bu doğrultuda biz de ülke ekono-
mimize en yüksek seviyede katkı yapmayı amaçlıyoruz. 
Hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda çalışmaları-
mız yükselen bir ivme ile devam ediyor. Örneğin, bu yıl 
Güney Amerika, Uzak Doğu, Güney Kore ve Japonya’da 
güçlenmeye başladık, ilerleyen günlerde bu pazarlarda 
büyümeye devam edeceğiz.” 

Having the largest production plant in Turkey, half-century old global brand OBA Makarna continues to 
produce pasta and increase its exports. Operating in 80 countries and having a share of 25 percent in 
Turkey’s pasta export is aiming to gain strength in South America, Far East, South Korea and Japan. 

Türkiye’nin en büyük üretim tesisine sahip olan yarım asırlık dünya markası OBA Makarna, makarna 
üretimini ve ihracatını artırmaya devam ediyor. 80 ülkede faaliyet gösteren ve Türkiye’nin makarna 
ihracatından yüzde 25 pay alan OBA Makarna, 2016 yılında Güney Amerika, Uzak Doğu, Güney 
Kore ve Japonya’da güçlenmeyi hedefliyor.

İhraç edilen her 4 paketten 
biri OBA Makarna’dan

One of 4 exported 
packages is of 
OBA Makarna
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Saray, a beloved biscuit brand for its tasteful and in-
novative products, was awarded with International Gold 
Star for Quality. Saray Biscuits moved its success again 
to the international level with this award that was rece-
ived during World Quality Commitment Convention in 
Geneva on 20 September 2015. 

International Gold Star for Quality, one of the most 
significant quality awards in the world, is annually re-
warded to the institutions which are the industrial lea-
ders in terms of quality, innovation and technology by 
Business Initiative Directions (BID). The award has a 
huge significance for generalizing quality culture and 
supporting international expert institutions in terms of 
sustainable growth. 

Making a statement on this issue, Saray Biscuits Ge-
neral Manager Ramazan Sümer said: “As Saray Biscu-
its, we make world-class production in terms of quality 
and taste. We have been awarded by many indepen-
dent national and international institutions. Our brand 
which has been moving forward by following the trends 
was awarded with Consumer Quality Award in 2006, 
Superior Taste Award by International Taste & Quality 
Institute (ITQI) and Consumer Appreciation Award in 
2004. Finally, we are proud to have International Gold 
Star for Quality which proves our quality once more.”

Lezzetli, inovatif ve yenilikçi ürünleri ile sevilen bisküvi mar-
kası Saray, Uluslararası Kalite Altın Yıldız Ödülü’nü (Interna-
tional Gold Star for Quality) almaya hak kazandı. 20 Eylül 
2015’te Cenevre’de düzenlenen Dünya Kalite Zirvesi’nde 
(World Quality Commitment Convention) aldığı ödül ile Sa-
ray Bisküvi, başarısını uluslararası alana bir kez daha taşıdı.

Dünyanın en önemli kalite ödüllerinden biri olan Uluslara-
rası Kalite Altın Yıldız Ödülü; sektörlerine kalite, yenilikçilik 
ve teknoloji alanında liderlik eden kuruluşları teşvik etmek 
amacıyla Business Initiative Directions (BID) tarafından her 
yıl veriliyor. Ödül, kalite kültürünü yaygınlaştırmak ve sürdü-
rülebilir büyüme konularında uzman uluslararası kuruluşla-
rın teşvik edilmesi adına büyük önem taşıyor.  

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Saray Bisküvi Genel 
Müdürü Ramazan Sümer, “Saray Bisküvi olarak kalite ve 
lezzet anlamında dünya standartlarında üretim gerçek-
leştiriyoruz. Şimdiye kadar birçok ulusal ve uluslararası 
bağımsız kuruluş tarafından ödüllere layık görüldük. Ye-
nilikleri takip ederek ilerlemeyi sürdüren markamız; 2006 
yılında Tüketici Kalite Ödülü, International Taste & Qua-
lity Institute (ITQI) tarafından verilen Üstün Lezzet Ödülü, 
2004 yılında Tüketici Teşekkür Ödülü’ne layık görülmüştü. 
Son olarak, kalitemizi bir kez daha tescillediğimiz Ulusla-
rarası Kalite Altın Yıldız Ödülü’nü almaktan büyük gurur 
duyuyoruz.” dedi. 

Saray Biscuits was rewarded with International Gold Star for Quality which is one of the most signifi-
cant awards in the world.

Saray Bisküvi, dünyadaki en önemli kalite ödüllerinden biri olan Uluslararası Kalite Altın Yıldız 
Ödülü’nü (International Gold Star for Quality) aldı.

Saray Bisküvi kalitesine 
uluslararası ödül

International award 
for the quality 
of Saray Biscuits
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......................................................................................

So much has changed in the last 277 years since the 
very first pizza shop in the world was established in Napoli. 
Today pizza shops cover 1 out of every 5 pizza. The rule 1 
out of 5 can apply to Yemeksepeti too. 20 percent of more 
than 10 thousand restaurants registered in the system has 
pizza in menus. 

Dünyadaki ilk pizzacı Napoli’de açıldığından bu yana ge-
çen 277 yılda şüphesiz çok şey değişti. Bugün tüm dünya-
daki her 5 restorandan 1 tanesini pizzacılar oluşturuyor. 5’te 
1 kuralı Yemeksepeti için de geçerli. Sisteme kayıtlı 10 bini 
aşkın restoranın yüzde 20’sinin menüsünde pizza bulunuyor. 

En çok promosyon yapılan ürünlerden olması, pizzanın 

Türkiye’de 17 bin çeşit pizza yapılıyor

17 thousand kinds of pizza in Turkey

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

“NUDO Traditional” which is a combination of a range 
of tasteful spices, onion flavor and noodle offers a satisf-
ying alternative to those who seek natural and practical 
solutions without compromising on taste in everyday life. 
“NUDO Traditional” which does not contain artificial aro-
ma and flavorer enables to taste the traditional flavor of 
onion, the main ingredient of Turkish cuisine, everywhe-
re every time without its smell. New “NUDO Traditional” 
which is designed in its purple package with cup and bag 
forms offers an ideal solution for those who seek curly 
noodle without onion smell. NUDO Traditional which is 
prepared in 3 minutes contains 280 kcal. NUDO of which 
sugar content is 3 g in average do not have any choles-
terol. 

NUDO which has 3 different packages as cup, bag and 
sofra does not any artificial material, colorant, preserver, 
flavorer and artificial aroma. NUDO which is the first and 
only natural noodle does not also contain MSG (mono-
sodyumglutamat). Having halal certificate from GIMDES, 
NUDO has also V-Label certificate of European Vegeta-
rian Union. 

Birbirinden güzel baharatların ve soğan lezzetinin nood-
le tadıyla bir araya getirildiği “NUDO Geleneksel”, günlük 
hayatın koşuşturmalı temposu içinde lezzetten ödün ver-
meden doğal ve pratik çözümler arayanlara doyurucu bir 
alternatif sunuyor. Yapay aroma ve lezzet verici içermeyen 
“NUDO Geleneksel, Türk mutfağının baş aktörü soğanın 
geleneksel lezzetini her zaman ve yerde üstelik soğan ko-
kusu olmadan tadabilmenize olanak sağlıyor.

Bardak ve poşet formuyla mor ambalajında tasarlanan 
yeni “NUDO Geleneksel”, soğan kokusu olmadan kıvırcık 
erişte yemek isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor. 3 da-
kika gibi kısa bir sürede tüketime hazır hale gelen NUDO 
Geleneksel, ortalama 280 kcal enerji içeriyor. Şeker içeriği 
ortalama 3 g olan NUDO’nun kolesterol seviyesi ise sıfır.

Bardak, poşet ve sofra olmak üzere 3 farklı ambalajda yer 
alan NUDO’nun içerisinde herhangi bir yapay madde, renklen-
dirici, koruyucu, lezzet verici ve yapay aroma bulunmuyor. Dün-
yanın ilk ve tek doğal noodle’ı olma özelliğine sahip NUDO’ya 
MSG (monosodyumglutamat) eklenmemiştir. GİMDES’ten alı-
nan Helal Sertifikası bulunan NUDO, Avrupa Vejeteryanlar Birliği 
tarafından verilen V-Label sertifikasına da sahip.

NUDO which combines Noodle with Turkish palate hits the shelves in its most traditional form, purple 
package. New “NUDO Traditional”, with its package in cup or pocket form, offers a rapid, practical 
and natural solution to the customers everywhere.

Noodle’ı Türk damak zevkiyle buluşturan NUDO, yeni ambalajıyla en geleneksel haliyle raflarda... Yeni 
“NUDO Geleneksel” bardak ve paket formundaki ambalajıyla her an, her yerde tüketiciye hızlı, pratik ve 
doğal bir çözüm sunuyor.

NUDO en geleneksel haliyle 
yeni mor ambalajında

NUDO in its most 
traditional form: 
purple package
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Surely, pizza is one of the most promoted products and 
this strengthens pizza more. 75 percent of pizza orders in 
Yemeksepeti were of promoted ones in 2015. As to the 
report of Yemeksepeti, 1 of the two users has order pizza 
at least once. The number of single users was 980 thou-
sand last year. 

1 third of all the pizza orders in Yemeksepeti come from 
19-24 age group. The people who love pizza most are 
those who are at that magical age to combine the youth 
energy and the convenience of adulthood. 

Mushroom is the most preferred ingredient for pizza in 
Turkey. Mushroom is included in 58 percent of ordered 
pizzas. Green pepper and corn come right after mushro-
om. Pepperoni which is the favorite ingredient in America 
and Europe ranks fourth. There are 17 thousand different 
kinds of pizza in Yemeksepeti. While some of them receive 
hundreds of orders, 2170 of them were just ordered once.  

elini şüphesiz güçlendiriyor. 2015’de Yemeksepeti pizza si-
parişlerinin %75’i promosyonluydu. Yemeksepeti verilerine 
göre, her iki kullanıcıdan biri, bugüne kadar en az bir kere 
de olsa evine pizza siparişi vermiş. Son bir yılda pizza sipariş 
eden tekil kullanıcı sayısı ise 980 bin.

Yemeksepeti’ndeki tüm pizza siparişlerinin 3’te 1’ini 19-24 
yaş arasındakiler veriyor. En pizza sever nesil ise, gençliğin 
enerjisi ile yetişkinliğin rahatlığını bir araya toplayabilen o si-
hirli yaştakiler, yani 25 yaşındakiler.

Türkiye’de pizzada en çok tercih edilen malzeme ise man-
tar. Sipariş edilen pizzaların yüzde 58’inin içinde mantar 
bulunuyor. Onu yeşilbiber ve mısır takip ediyor. Amerika ve 
Avrupa’nın çoğunda favori malzeme olan pepperoni de dör-
düncü sırada. 

Yemeksepeti’nde yaklaşık 17000 farklı pizza var. Bunlar-
dan bazıları yüzbinlerce sipariş alırken, 2170 çeşidi sadece 
bir kez sipariş edilmiş. 

The team of Yemeksepeti.com which is the leading online food ordering website in Turkey has prepared a 
report about pizza. According to the report of Yemeksepeti, pizza has become one of the most significant 
out-of-home consumption cultures in Turkey. In fact, 17 thousand kinds of pizza are produced in Turkey.

Türkiye’nin önde gelen online yemek sipariş sitesi Yemeksepeti.com ekibi, pizza ilgili bir rapor hazırladı. 
Yemeksepeti verilerine göre pizza Türkiye’nin en önemli ev dışı tüketim kültürlerinden biri olmuş durum-
da. Öyle ki, Türkiye’de tam 17 bin çeşit pizza üretiliyor.

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

Balanced Nutrition Education project which is carried out 
by Sabri Ülker Food Research Foundation together with the 
Turkish Ministry of Education’s Elementary Schools Gene-
ral Directorate stands out as the most comprehensive and 
sustainable basic education project of Tur-
key with its large team. 

Balanced Nutrition Education Project was 
presented to the students with its enric-
hed content in 2015-2016 school year. As 
a result of the foundation’s collaboration 
with Warner Bros., short movies including 
Looney Tunes characters enable children 
to enjoy learning. The education project di-
versified in content and materials according 
to the perception and learning levels of 2nd, 
3rd and 4th grade students. Besides, it also gained more 
colorful and easier way to learn with cartoon characters. 

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın Milli 
Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiy-
le yürüttüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi, 8600 öğret-
menden oluşan dev kadrosuyla Türkiye’nin en kapsamlı ve 

sürdürülebilir temel beslenme eğitim projesi 
olarak öne çıkıyor.

Yemekte Denge Eğitim Projesi, 2015-2016 
eğitim öğrenim yılında, zenginleşen içeriğiyle 
öğrencilerle buluştu. Vakfın Warner Bros. ile 
yaptığı işbirliği sonucunda, Looney Tunes ka-
rakterlerinin yer aldığı kısa filmler, çocuklara 
eğlenerek öğrenme imkanı sunuyor. 

Eğitim projesi bu sene, 2’inci, 3’üncü, 
4’üncü sınıf öğrencilerinin algı ve öğrenme 
düzeylerine göre ayrıştırılan eğitim içeriği 

ve materyallerinin yanı sıra, çizgi film karakterleriyle daha 
renkli ve öğrenimi kolay bir yüz kazandı

Balanced Nutrition, the most comprehensive nutrition education project of Turkey for which Sabri Ül-
ker Food Research Foundation has reached 1 million students, parents and families in Turkey enriched 
its content with Warner Bros. characters in its 5th year.

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın ülke genelinde 1 milyon öğrenci, ebeveyn ve ai-
leye ulaştığı, Türkiye’nin en kapsamlı beslenme eğitimi projesi Yemekte Denge, 5. yılında içeriğini 
Warner Bros. karakterleriyle zenginleştirdi.

Çocuklara dengeli beslenme eğitimi

Balanced nutrition education for children
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Ensar Elektronik ve Mekanik Endüstri A.Ş. which has 
been supporting the food companies that operate in 
fast moving consumer goods industry since 1996 is ai-
ming to make a difference while at the same time produ-
cing technology.  Transferring its presence in domestic 
market towards the foreign markets with its expert staff 
and industrial experiences, Ensar is now being prepared 
to bring in something new to the industry. 

Ensar is aiming to be distinguished from its competi-
tors with its product quality, price 
advantage and various designs.  In 
this respect, it has been working on 
a solar-powered packaging machi-
ne since 2015. Aiming to be a first 
with this project, the company na-
mes its project as self-powered 
hybrid machinery; also the R&D 
studies of the project continue. 

Making a statement about the is-
sue, Saray Holding Head of Food 
Group Mehmet Ertabak said:  “We are quite excited 
for our new project aiming to break new ground and 
to meet more than the needs and expectations. After a 
while, we will launch a solar-powered packaging mac-
hine by completing R&D studies that we care much for 
machinery production. Despite the effective economic 
fluctuations in Turkey and the world, we still continue to 
realize projects which are with special added value and 
which provide efficiency to the industry.  

1996 yılından bu yana hızlı tüketim ürünleri sektöründe 
faaliyet gösteren gıda firmalarına destek sağlayan Ensar 
Elektronik ve Mekanik Endüstri A.Ş., teknoloji üretirken 
aynı zamanda da fark yaratmayı amaçlıyor. Uzman kad-
rosu ve sektörel tecrübesi ile iç pazardaki yaygınlığını dış 
pazara da taşıyan Ensar, şimdi de sektörde bir ilki ger-
çekleştirmeye hazırlanıyor.

Ensar; ürün kalitesi, fiyat avantajı ve farklı dizaynlarıy-
la rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor. Bu anlamda, 2015 

yılından bu yana güneş enerjisi 
ile çalışacak bir paketleme ma-
kinası üzerinde çalışmalarını sür-
dürüyor. Projesi ile dünyada bir 
ilk olmayı hedeflen firma, Ar-Ge 
faaliyetlerine devam ettiği proje-
sini bir nevi kendi enerjisini ken-
di üreten hibrit bir makine olarak 
adlandırıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Saray Holding Gıda Grup Baş-

kanı Mehmet Ertabak, “Gıda sektöründe bir ilki gerçek-
leştireceğimiz, ihtiyacın ve beklentilerin ötesini karşıla-
mayı hedeflediğimiz yeni projemiz için çok heyecanlıyız. 
Kısa bir süre sonra makine üretiminde büyük önem verdi-
ğimiz Ar-Ge çalışmalarını tamamlayarak piyasaya güneş 
enerjisi ile çalışacak bir paketleme makinası sunacağız. 
Dünyadaki ve Türkiye’deki etkili ekonomik dalgalanmala-
ra rağmen, sektöre özel katma değerli ve verimlilik sağ-
layan projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

Being a subsidiary of Saray Holding, Ensar Elektronik ve Mekanik Endüstri A.Ş. brought in something 
new nowadays by resuming its R&D studies on its solar-powered packaging machine.

Saray Holding bünyesinde faaliyet gösteren Ensar Elektronik ve Mekanik Endüstri A.Ş., bugünlerde 
dünyada bir ilke imza atarak, güneş enerjisi ile çalışan paketleme makinası üzerinde Ar-Ge faaliyetlerini 
sürdürüyor.

Ensar dünyada bir ilke odaklandı:
“Güneş enerjisi ile çalışan paketleme makinesi”

Ensar focused on a first in the world: 
 “Solar-powered packaging machines”

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

Simit Sarayı opened its third store in Tala Mall which is 
one of the popular shopping malls in the city after the two 
stores that it put into service in Riyad, capital of Saudi 
Arabia last September. 

Simit Sarayı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da geçti-
ğimiz Eylül ayında hizmete sunduğu iki mağazanın ardından 
üçüncü mağazasını şehrin gözde alışveriş merkezlerinden 
Tala Mall’da hizmete açtı.

Simit Sarayı, Suudi Arabistan’daki üçüncü mağazasını açtı

Simit Sarayı opened its third store in Saudi Arabia
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One of the most beloved brands in Saudi Arabia, Si-
mit Sarayı includes brewed tea which is the favorite of 
Saudies, bagel varieties as well 
as pastries, croissant, sandwic-
hes, sweet-salty cookies, buns, 
cakes, cream-cakes, bread, 
breakfast varieties, hot and cold 
beverages and ice scream in its 
new store. 

Resuming to expand in foreign 
countries with the vision of beco-
ming a world brand, Simit Sarayı 
will continue to grow with new Si-
mit Sarayı stores during 2016, which it opened together 
with Al Hokair Group which is one of the largest invest-
ment companies in Saudi Arabia. 

Suudi Arabistan’ın en sevilen markaları arasında yer 
alan Simit Sarayı’nın, yeni mağazasında Suudi Arabis-

tanlıların gözdesi demleme çay 
ve simit çeşitlerinin yanı sıra bö-
rek, kruvasan, sandviç, tatlı-tuzlu 
kurabiye, çörek, kek, pasta, ek-
mek, kahvaltılık çeşitleri, sıcak 
ve soğuk içecekler ile dondurma 
çeşitleri yer alıyor.

Dünya markası olma vizyonuyla 
yurt dışı açılışlarına devam eden 
Simit Sarayı, Suudi Arabistan’ın 
en büyük yatırımcı şirketlerinden 

Al Hokair Group ile birlikte hizmete sunduğu yeni Simit Sa-
rayı mağazalarıyla, 2016 yılı boyunca da Suudi Arabistan’da 
büyümesini sürdürecek. 

Simit Sarayı has put its third store into service in Riyad, capital of Suudi Arabia. The brand will con-
tinue to grow with its new Simit Sarayı stores in Saudi Arabia in 2016.

Simit Sarayı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da üçüncü mağazasını hizmete açtı. Marka, yeni Simit 
Sarayı mağazalarıyla, 2016 yılı boyunca da Suudi Arabistan’da büyümesini sürdürecek.

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

6th Crescents and Stars for Packaging Competition which 
was organized by Packaging Manufacturers Association 
(ASD) has ended. There were 169 applications for packages 
to the competition which was realized with 9 criteria from pro-
duction quality and environmental 
awareness to design and originality. 

UNO Bread was rewarded with 
“Silver” with UNO Premium Sand-
wince in food category, UNO apple 
cinnamon was rewarded with “Com-
petency Award” in graphic design 
category. 

The practical package of UNO 
Premium Sandwince which was 
awarded in Food category and 
which added a new dimension to 
sandwich bread enables the product 
be stored fresh as it is easy to use for consumers. In additi-
on, the purchased product can be seen clearly thanks to its 
transparent package which is first used in Turkish bread in-
dustry. Its two parts which can be opened separately provide 
space advantage while storing the bread. 

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 
6.’sı düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’ sonuç-
landı. Üretim kalitesinden çevreye duyarlılığa, tasarımdan 
özgünlüğe kadar toplam 9 kriter ışığında değerlendirme-

lerin yapıldığı yarışmaya 169 ambalaj 
başvurusu yapıldı. 

UNO Ekmek, gıda kategorisinde 
UNO Premium Sandwince ile “gü-
müş ödül” kazanırken, grafik tasarım 
kategorisinde ise UNO Elmalı Tarçınlı 
Tart “yetkinlik ödülü” almaya hak ka-
zandı.

Gıda Kategorisinde ödül kazanan 
sandviç ekmeğine yeni bir boyut 
kazandıran bol lifli UNO Premium 
Sandwince’nin ödüle layık görülen 
pratik ambalajı, tüketicilerine kullanım 

kolaylığı sağlayarak ürünün ilk günkü tazeliğini korumasına 
yardımcı oluyor. Ayrıca, Türkiye ekmek sektöründe ilk defa 
kullanılan yepyeni formdaki şeffaf ambalajı ile satın alınan 
ürün rahatça görülebilirken, ayrı ayrı açılan 2 bölümü, ek-
mekleri saklarken yer avantajı sağlıyor.

Uno’s beloved products UNO Sandwince and UNO apple cinnamon left “Crescents and Stars for Pack-
aging Competition” with awards in food and graphic categories. 

Uno’nun sevilen ürünleri UNO Sandwince ve UNO Elmalı Tarçınlı, “Ambalaj Ay Yıldızları 
Yarışması”ndan gıda ve grafik kategorilerinde kazandıkları ödüllerle döndü.

UNO’ya iki ödül birden

Two awards for UNO
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Bühler, İsviçre’deki merkezinde 
Parantez ekibini ağırladı

Bühler welcomed Parantez team 
in its headquarters in Uzwil
..............................................................................

The leader in grain processing industry, Bühler AG welcomed Parantez Fair General Manager Zübeyde 
Kavraz and Overseas Director M. Fethullah Akatay in its headquarters in Uzwil on 8 January 2016.

Değirmencilik teknolojileri sektörünün öncü firması Bühler AG, 8 Ocak 2016 tarihinde İsviçre’deki 
merkezinde Parantez Fuarcılık’ın Genel Müdürü Zübeyde Kavraz ve Dış İlişkiler Koordinatörü M. 
Fethullah AKATAY’ı ağırladı.

Parantez Fair General Manager Zübeyde Kavraz and 
Overseas Director M. Fethullah Akatay visited Bühler AG, 
a global leader in grain processing technologies, on 8 
January 2016. Head of Marketing Communications Isa-
bel Maganto welcomed Kavraz and Akatay in Bühler’s 
headquarters. Presenting the manufacturing plant and 
fascinating works of Bühler, Maganto informed about 
Bühler’s grain and pulses processing technologies as 
well as its effective activities realized in various areas and 
other technologies. Billions of people satisfy their ba-
sic needs for food, mobility or communication are con-
fronted by Bühler technologies on a daily basis. Maganto 
also emphasized in her presentation that Bühler makes a 
significant contribution to feeding the world’s population 
with its industrial process technologies and solutions. 

Parantez Fuarcılık Genel Müdürü Zübeyde Kavraz ve 
Dış İlişkiler Koordinatörü M. Fethullah Akatay, 8 Ocak 
2016 tarihinde dünyanın öncü değirmen teknolojileri 
üreticisi Bühler AG’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Kavraz 
ve Akatay’ı Bühler merkezinde Pazarlama İletişim Baş-
kanı Isabel Maganto karşıladı. Bühler’in fabrikası ve et-
kileyici çalışmaları hakkında bir sunum yapan Maganto, 
Bühler’in hububat ve bakliyat teknolojilerinin yanı sıra 
birbirinden farklı birçok alanda gerçekleştirdiği son dere-
ce etkin faaliyetleri ve teknolojileri hakkında bilgiler verdi. 

Her gün milyarlarca insanın gıda, hareketlilik veya ile-
tişimde temel ihtiyaçlarını karşılamak için Bühler tekno-
lojilerini kullanıyor. Maganto da sunumunda, endüstriyel 
proses teknolojileri ve çözümleriyle dünya nüfusunun 
beslenmesine önemli bir katkı yaptıklarını vurguladı.
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65% OF THE WHEAT IS PROCESSED 
ON BÜHLER MILLS
Stating that around 65% of the wheat harvested 

worldwide is processed into flour on Bühler mills, Isabel 
Maganto said that the company also contributes to the 
global production and processing of rice, pasta, choco-
late, and breakfast cereals equally. 

5% OF ITS TURNOVER
IS TRANSFERRED TO R&D 
Reminding that Bühler is a leading solution provider of 

grain based foods, die casting, wet grinding, and surface 
coating technologies, with a focus on applications in the 
automotive, optics, electronics, printing, packaging, and 
glass technologies, Maganto added Bühler also focuses 
on applications in the automotive, optics, electronics, 
printing, packaging, and glass technologies. Stating that 
the solutions provided to these industries are character-
ized by high energy efficiency and sustainable mobility, 
Head of Marketing Communications Isabel Maganto said 
as a leading technology group, Bühler invests up to 5% 
of its turnover in research and development every year.

BÜHLER FEELS PARTICULARLY 
COMMITTED TO SUSTAINABILITY 
Mentioning Bühler has 10,600 employees around the 

world, Maganto added at the end of her presentation that 
Bühler is proud of its Swiss roots and employees and as 
a family-owned company, Bühler feels particularly com-
mitted to sustainability. 

Bühler visit continued with the plant tour after a highly effec-
tive planning meeting where the two companies discussed 
the issues to strengthen the mutual relationship. Maganto 
showed Parantez team Bühler’s Grain Technology Center, 
The Bakery Innovation Center and the training centers giving 
information to Kavraz and Akatay about the centers.  

BUĞDAYIN %65’İ BÜHLER 
TEKNOLOJİSİYLE İŞLENİYOR
Dünya çapında hasat edilen buğdayın yaklaşık yüzde 

65’inin Bühler’in kurulumunu yaptığı değirmenlerde un 
haline getirildiğini belirten Isabel Maganto,  şirketin pi-
rinç, makarna, çikolata ve kahvaltılık gevreklerin küresel 
üretimine ve işlenmesine sağladığı katkının da, aynı öl-
çüde değerli olduğunu dile getirdi.

CİRO’NUN YÜZDE 5’İ AR-GE’YE AYRILIYOR
Sunumunda Bühler’in pres döküm, ıslak öğütme, tahıl 

bazlı gıda ve yüzey kaplama teknolojilerinin lider çözüm 
sağlayıcısı olduğunu hatırlatan Maganto, otomotiv, op-
tik, elektronik, baskı, paketleme ve cam teknolojilerinde-
ki uygulamalara da odaklandıklarını ekledi. Bu sektörlere 
sağlanan çözümlerin yüksek enerji verimliliği ve sürdürü-
lebilir hareketlilik ile öne çıktığını ifade eden Pazarlama 
İletişim Başkanı Maganto, Bühler’in önde gelen teknoloji 
grubu olarak her yıl cirosunun yüzde 5’ini araştırma ve 
geliştirmeye ayırdığını söyledi. 

BÜHLER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
KONUSUNDA OLDUKÇA KARARLI
Dünya genelinde 10 bin 600 çalışanlarının bulundu-

ğunu belirten Maganto, sunumunun sonunda Bühler’in 
kökeni ve ekibiyle gurur duyan bir şirket olduğunu söy-
ledi ve bir aile şirketi olarak Bühler’in özellikle sürdü-
rülebilirlik konusunda oldukça kararlı olduğuna dikkat 
çekti.

Bühler ziyareti, iki şirketin karşılıklı işbirliğini güçlendi-
recek konuların konuşulduğu son derece verimli plan-
lama toplantısının ardından tesis gezileriyle devam etti. 
Maganto, Parantez ekibiyle birlikte Bühler’in Tahıl Tek-
nolojileri Merkezi, Fırıncılık İnovasyon Merkezi ile Eğitim 
ve Değirmencilik Okulu Merkezlerini gezdi ve merkezler 
hakkında Kavraz ve Akatay’a bilgiler verdi.
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Giving a speech during the 2nd Obesity Symposi-
um organized in İstanbul University Süleyman Demirel 
Cultural Center, Dilara Koçak gave information about 
the importance of pasta for nutrition. Mentioning the 
misconceptions about pasta and obesity, Koçak sta-
ted that pasta is made from durum wheat, that it has 
a positive effect on blood glucose level, and that it is a 
miraculous food for those who are diabetic and want 
to lose weight. Koçak also added it is possible to inc-
rease the vitamin value of pasta and make it enjoyable 
to eat for the people from all ages by mixing it with 
cheese, tuna fish, chopped meat, tomato, yogurt and 
vegetables. 

PASTA IS MISUNDERSTOOD 
Mentioning also the results of a research carried out 

by Pasta Industrialists Association of Turkey (TMSD), 
Koçak pointed out the misconceptions in people’s 
minds. Saying that according to the result of the rese-
arch, there are misconceptions such as “pasta is fat-
tening, is not considered as main dish, its nutritional 
value is low and it cannot be served to guests”, Koçak 
stated: “76 percent of the society considers pasta as 
side dish rather than main dish; pasta is consumed 
mostly with meat balls or stuffed vegetables. 95.9 per-
cent of the society cooks pasta as they do not have 
much time to cook other meals. However, pasta should 

İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 2. Obezite Sempozyumu’nda 
konuşan ünlü diyetisyen Dilara Koçak, makarnanın bes-
lenmedeki önemlini anlattı. Makarna ve obezite hakkın-
da doğru bilinen yanlışlara değinen Koçak, makarnanın 
durum buğdayından üretilen, kan şekeri düzeyini olum-
lu yönde etkileyen, hem diyabetik hem de kilo vermek 
isteyen bireyler için mucizevi bir besin olduğunu belirtti. 
Koçak; peynir, ton balığı, kıyma, domates, yoğurt, sebze 
ekleyerek makarnanın hem vitamin değerinin yükseltilebi-
leceğini hem de her yaş için daha eğlenceli ve lezzetli hale 
getirilebileceğini ifade etti.

MAKARNA YANLIŞ ALGILANIYOR
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği’nin (TMSD) yap-

tırdığı bir araştırmanın sonuçlarına da değinen Koçak, 
halk arasında doğru bilinen yanlışlar olduğuna dikkati 
çekti. Araştırma sonuçlarına göre “makarnanın şişmanla-
tıcı olduğu, ana yemek kategorisinde değerlendirilmediği, 
besin değeri düşük ve misafir için özel bir yemek olarak 
servis edilemeyeceği” yönünde yanlış bir algının olduğunu 
belirten Koçak, şunları dile getirdi: “Toplumun yüzde 76’sı 
makarnayı ana yemek olarak değil, yardımcı yemek ola-
rak görüyor ve en çok da köfte ve dolmanın yanında ma-
karna pişiriyor. Toplumun yüzde 95.9’u yemek yapmaya 
vakti olmadığında makarna pişirmeyi tercih ediyor. Oysa 
makarna zaman kısıtlı olduğunda acele pişirilen mecburi 

Nutritionist Dilara Koçak announced the misconceptions about pasta and obesity. Koçak said: “Pasta 
is a miraculous food for those who are diabetic and want to lose weight.”

Sağlıklı Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Dilara Koçak, makarna ve obezite hakkında doğru bilinen 
yanlışları açıkladı. Koçak, “Makarna, hem diyabetik hem de kilo vermek isteyen bireyler için muci-
zevi bir besin” dedi.

Makarna ve obezite hakkında 
doğru bilinen yanlışlar

Misconceptions about 
Pasta and Obesity
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not be considered as a mandatory meal that is cooked 
due to insufficient time. Pasta is a very special food 
and it is possible to cook pasta as quite tasteful and 
healthy meal while having guests.”

“PASTA REDUCES THE OBESITY RISK” 
According to the research of TMSD, 93.2 percent 

of consumers thinks that raw material of pasta is flo-
ur. Saying that raw material of pasta is durum wheat, 
Koçak stated “Durum wheat contains more protein, is 
processed less and is turned into semolina. As a result, 
pasta is produced from semolina. In terms of glycemic 
index and glycemic load, pasta is a proper food for 
diabetics and for those who want to lose weight.” 

Emphasizing that carbohydrates should not be ac-
cused alone, Koçak said: “Just a single food cannot 
be the only responsible for obesity; a food cannot be 
the only solution by itself. If carbohydrates were the 
only responsible, the rate of obesity would have been 
higher in Italy and France than in America. There are 
many reasons for obesity; we should think them as a 
whole. It is important to think how much we eat and 
how much of it we burn. It is not about how much ca-
lorie we take; instead it is about the source of calories.  
That’s why it is so important to calculate how much we 
take from where. If you do not take carbohydrates then 
you start to burn your muscles and you lose weight by 
losing water. Human body loses 2,7 gr water for 1 gr 
Muscle. This is a temporary weight loss. Moreover, as 
you lose muscle your metabolism starts to slow down 
and you gain weight more. I am trying to tell people 
this with questions and answers one by one so that 
they can be comfortable about taking carbohydrates 
and be fearless. Because I believe this: we should not 
tell people what to avoid eating, instead we should tell 
them what to eat and how to eat. This is forbidden; 

bir yemek olmaktan çıkarılmalı. Makarna çok özel bir ye-
mek ve misafirleriniz geldiğinde makarna ile çok lezzetli ve 
sağlıklı bir menü yapabilirsiniz.”

“MAKARNA OBEZİTE RİSKİNİ DÜŞÜRÜR”
TMSD’nin yaptırdığı araştırmaya göre; tüketicilerin 

yüzde 93,2’si makarnanın hammaddesinin “un” olduğu-
nu düşünüyor. Oysa makarnanın hammaddesinin durum 
buğdayı olduğunu söyleyen Koçak, “Durum buğdayı daha 
fazla protein içerir, çok az işlem görür ve irmiğe dönüşür. 
Sonuç olarak makarna irmikten üretilir. Glisemik indeks ve 
glisemik yük açısından baktığımızda aslında makarna hem 
diyabetik hem de kilo vermek isteyen bireyler için uygun 
bir besindir.” dedi.

Konuşmasında karbonhidratın tek başına suçlu ilan 
edilmemesi gerektiğine de vurgu yapan Koçak, şunları 
aktardı: “Obezitenin suçlusu tek bir besin olamaz ama bir 
besin tek başına çözüm de olamaz. Eğer karbonhidrat tek 
başına suçlu olsaydı İtalya’da, Fransa’da obezite oranının 
Amerika’dakinden daha yüksek olması gerekirdi. Obeziti-
teyi etkileyen çok faktör var ve hepsi beraber düşünülme-
li. Önemli olan ne kadar yediğimiz ve bunun ne kadarını 
harcadığımız; kaç kalori olduğu değil, bu kalorinin geldiği 
kaynaklardır. Bu yüzden ne kadarının nereden geldiğine 
dönük hesaplarımız çok önemli. Karbonhidrat yemeyen 
vücut, kendi kasını yer ve su atarak kilo kaybeder. Vücut 
1 gr kasa karşılık 2.7 gr su atar. Bu geçici bir kilo kaybıdır, 
üstelik kas kaybına dayalı kilo kaybı, metabolizma hızını 
yavaşlattığı için tekrar kilo alınır. Tek tek soru-cevaplarla 
bunu insanlara anlatmaya çalışıyorum ki doğru karbon-
hidratları yeme konusunda içleri rahat olsun ve çok kork-
masınlar. Çünkü ben şuna inanıyorum; insanlara ne yeme-
mesi gerektiğini söylemek değil, ne yemeleri gerektiğini ve 
nasıl yemeleri gerektiğini söylemek lazım. “O yasak, bu 
yasak, şu da yasak”… Zaten asgari ücret belli. Ne yiyecek 
bu insanlar? Oysa elimizde bir sürü ekonomik kaynak var. 
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that is forbidden… Minimum wage is obvious. So what 
will they eat? However, we have many economical so-
urces. We have eggs, pasta, grains. Pasta and grains 
are included in Mediterranean diet which is considered 
as the healthiest diet in the world. By Mediterranean 
diet, we mean it is rich in basic ingredients, such as 
grains, vegetables, fruits and dry pulses.” 

ENJOYABLE AND HEALTHY 
ALTERNATIVES FOR CHILDREN!
Dilara Koçak says that pasta can be healthier for 

children by combining it with other foods. Pasta with 
cheese and yogurt can be alternative for children who 
do not drink milk; pasta with vegetable for children 
who do not like vegetables; pasta with chopped meat 
for children who cannot eat 
meat cuts; pasta with salmon, 
tuna and perch for children who 
do not like fish. As well as other 
beneficial pasta alternatives for 
children, Koçak advises as fol-
lows:

• Add cheese so increase cal-
cium and protein.

• Add Tuna fish and walnut so 
increase omega 3.

• Add meat chop so increase 
iron, zinc and protein.

• Add vegetables so increase 
more fiber, mineral and vitamins.

• Add tomato so increase an-
tioxidant and lycopene.

• Add yogurt so increase cal-
cium, riboflavin and protein.

Stating that it is important to 
know how to eat pasta, Koçak 
says pasta is a reliable food for mothers and healthy 
for children. 

 
ENVIRONMENT FRIENDLY PASTA!
Dilara Koçak pointed out that pasta is environment 

friendly and she added: “Sustainability, carbon fo-
otprint and how much water we consume will be the 
world’s most important issues in the future. Life cycle 
analysis of pasta shows that pasta is one of the least 
harmful products for environment. Carbon footprint of 
pasta is only 14.5. According to ecosystem researc-
hes, we use 500 ml water to make meal from grains 
while this is 15 tons for 1 kg steak.”  

The famous nutritionist who says pasta can be sha-
ped as desire; pasta should be valued as required; and 
pasta is a miraculous food stated that pasta has pas-
sed the test successfully.  

Yumurtamız var, makarnamız var, tahıllarımız var. Makar-
na ve tahıllar en sağlıklı diyetlerden biri seçilen ‘Akdeniz 
Diyeti’nin de parçalarından bir tanesi. Sağlıklı beslenme 
deyince akla gelen Akdeniz diyetinin temel özelliği, tahıl, 
sebze, meyve ve kuru baklagiller gibi ürünler yönünden 
zengin olmasıdır.”

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ, 
SAĞLIKLI ALTERNATİFLER!
Dilara Koçak makarnanın diğer besinlerle birleştirilerek 

özellikle çocuklar için daha faydalı olabileceğini de be-
lirtiyor. Süt içmeyen çocuklar için peynirli veya yoğurtlu 
makarna, sebze sevmeyen çocuklar için sebzeli makar-
na, parça et yemekte zorlanan çocuklar için kıymalı ma-
karna, balık yemeyen çocuklar için somonlu, ton balıklı, 

levrekli makarna alternatifleri anneler 
için kurtarıcı olabiliyor. 

Koçak, çocuklara özel, diğer besin-
lerle sunulan faydalı makarna alterna-
tifleriyle şu tavsiyelerde bulunuyor: 

• Peynir ekle, kalsiyum ve proteini 
artsın.

• Ton balığı ve ceviz ekle omega 
3’ü artsın.

• Kıyma ekle demir, çinko ve pro-
teini artsın.

• Sebze ekle daha çok lif, mineral, 
vitamin alsın.

• Domates koy, antioksidan özelliği 
ve likopeni artsın.

• Yoğurt koy, kalsiyum, riboflavin 
ve proteini artsın. 

Makarnanın nasıl yendiğinin önemli 
olduğunu belirten Koçak, makarnanın 
annelerin güvenini, çocukların da mide-
lerini kazanacak kadar sağlıklı bir besin 
olduğunu söylüyor. 

ÇEVRE DOSTU MAKARNA!
Dilara Koçak, makarnanın çevre dostu olduğuna da dik-

kat çekerek; “Sürdürülebilirlik, karbon ayak izi ve ne kadar 
su tükettiğimiz gelecekte dünyanın en önemli problemleri 
arasında yer alacak. Makarnanın yaşam döngüsü analizi 
gösteriyor ki makarna çevreye en az zarar veren birkaç 
üründen bir tanesi. Makarnanın karbon ayak izi sadece 
14.5 olarak bildirilmiş. Ekosistem araştırmalarına göre 

tahıllardan 1 kalorilik yemek üretebilmek için 500 ml su 
tüketilirken, 1 kg biftek üretebilmek için harcanan su 15 
tondur.” dedi. 

Makarnanın her kalıba girdiğini, makarnaya gereken 
değerin gösterilmesi gerektiğini ve makarnanın mucizevi 
bir besin olduğunun her platformda dile getirilmesi gerek-
liliğini belirten ünlü diyetisyen, makarnanın başarıyla sınıfı 
geçtiğini belirtti. 



NEWS • HABER

January-March • Ocak-Mart 2016 23BBM DERGİSİ



24 January-March • Ocak-Mart 2016 BBM MAGAZINE

RESEARCH • ARAŞTIRMA



January-March • Ocak-Mart 2016 25BBM DERGİSİ

RESEARCH • ARAŞTIRMA

Buğday, çavdar, arpa ve yulaf gibi tahılla-
rın içeriğinde, protein grubu olarak yer alan 
glüten, hamurun mayalanması sırasında 
oluşan ağ şeklindeki yapının sorumlusudur. 
Hamurun kabarmasını, elastiki bir yapı al-
masını ve şeklini muhafaza etmesini sağla-
maktadır. Ancak, pek çok insanın mide ve 
bağırsaklarında sorunsuzca sindirilebilen 
bu protein, bazı insanlarda da ciddi sağ-
lık sorunlarına neden olmaktadır. Glüten 
sindiriminin kolay olmadığı bu insanlarda, 
glütene karşı hafif ya da ciddi derecede 
hassasiyet görülmektedir. Çölyak hastalığı 
ya da glüten hassasiyeti olarak bilinen bu 

Being included in grains such as rye, 
barley and oat as protein, gluten creates 
webby structure in leavened dough. It 
enables the dough to rise, have an elas-
tic structure and keep its shape. Howe-
ver this protein which can be digested in 
many people’s stomach and intestines 
causes serious health problems in some 
people. These people who cannot digest 
gluten easily are sensitive to gluten mildly 
or seriously. This situation which is known 
as coeliac disease or gluten sensitivity is 
considered as one of the most common 
food sensitivities today. 

When the estimates of various research companies considered, it is 
thought that global gluten-free products market is around, 3 and 4.5 bil-
lion dollar in 2015. According to a research, gluten-free products are 
most demanded in Asia-Pacific region. It is estimated that the market 
value of this region has reached to 98.6 million dollar. In addition, gluten-
free products market is expected to reach 7.59 billion dollar in 2020. 

Çeşitli araştırma şirketlerinin tahminleri derlendiğinde glütensiz ürünlerin 
küresel pazar değerinin 2015 itibariyle 4,3 - 4,5 milyar dolar civarında oldu-
ğu düşünülmektedir. Yapılan araştırmalara göre glütensiz ürünlerin en fazla 
talep gördüğü pazar Asya-Pasifik bölgesidir. Bu bölgedeki pazar değerinin 
98,6 milyon dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. Ayrıca, glütensiz ürünler 
pazarının 2020 yılına kadar 7,59 milyar dolara ulaşması da beklenmektedir.

DÜNYA GLÜTENSİZ 
ÜRÜNLER PAZARI 

WORLD GLUTEN-FREE 
PRODUCTS MARKET 
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The signs of coeliac disease may vary from person to 
person. The most apparent sign is diarrhea and weight 
loss. Besides, complaints such as swelling in the ab-
domen, ache, vomiting, unexplained anemia, tiredness, 
joint and bone paint and irritability may appear. 

GRAINS AND FOODS WITH GLUTEN 
When people with coeliac disease consume foods 

with gluten their immune systems react this by giving 
harm to their small intestine. So the foods that these 
people should not consume are determined. These are 
grain products such as wheat, rye, barley and oat. As 
some products can be considered as sub-category of 
these grains, they are too harmful for people with coe-
liac disease. 

Sub-categories such as durum wheat, spelt, kamut, 
wheat and triticale which is a crossbreed of rye and 
many foods (bulgur or semolina) which are directly pro-
duced from these grains or contains raw material with 
gluten are among forbidden ingredients list for people 
with coeliac disease. However the idea that all the gra-
ins are risky is not true. For example, corn which is a 
grain product does not contain a serious risk for people 
with coeliac disease. It can be tolerated by people with 
coeliac disease. Likewise, grains like amaranth, buck 
wheat, rice, millet, quinoa, sorghum and teff does not 
contain gluten. However, it is advisable to consume the-
se grains measuredly.  

NEW TRENG IN PRODUCTION: 
“GLUTEN-FREE PRODUCTS”
Coeliac disease has no treatment. So in order to have 

a normal and healthy life, one should have a gluten-free 
diet. This means that wheat, rye, barley, oat and some 
other grains should be avoided. Despite these restricti-
ons, people with coeliac disease can have a healthy and 
balanced diet with many different foods. Especially in the 
recent years, many companies have been producing spe-
cial products for those with coeliac disease and so the 
alternatives both for people with coeliac disease and for 
with gluten sensitivity is increasing. Also these companies 
make contribution to create a new production area. 

Turkish Food Codex defines the products that are 
produced for those with gluten sensitivity as special 
consumption products which are produced, prepared 
and processed to meet the special dietary requirements 
of people with gluten intolerance. In these products, 
rice, corn, soy, potato and peas flour can be used as 
an alternative to wheat flour. There some foods that are 
naturally contain no gluten. Meat, fish, milk, 100% fruit/
vegetable juice, fresh vegetables and fruits, oil, egg and 
honey can be examples for this. 

durum, günümüzde en yaygın gıda hassasiyetlerinden 
biri olarak nitelendirilmektedir. 

Çölyak hastalığının belirtileri kişiden kişiye değişebil-
mekle beraber en belirgin belirtiler köpüklü diyare ve kilo 
kaybıdır. Bunların dışında hastalık karın bölgesinde şiş-
lik, ağrı, kusma, açıklanamayan demir eksikliği anemisi, 
yorgunluk, eklem ve kemik ağrıları, sinirlilik gibi şikayet-
lerle de ortaya çıkabilmektedir.

GLÜTEN İÇEREN TAHILLAR VE GIDALAR
Çölyak hastalığına sahip kişiler, glüten içeren gıdalar 

tükettiklerinde, bağışıklık sistemi buna, ince bağırsağa 
zarar vererek karşılık verir. Bu sebeple bu rahatsızlığı ya-
şayanların tüketmemesi gereken bazı ürünler belirlenmiş-
tir. Buğday, çavdar, arpa ve yulaf genel olarak belirlenmiş 
glüten içeren tahıl ürünleridir. Belli başlı bu tahılların alt 
sınıflamalarına dahil olan çeşitler de aynı şekilde glüten 
içerdikleri için çölyak hastaları için risklidir. 

Durum buğdayı, kavuzlu buğday, kamut olarak bilinen Ho-
rasan buğdayı, buğday ve çavdar melezi olan tirtikale buğ-
dayı gibi alt tahıl çeşitleri ve direkt bu tahıllardan üretilen ya 
da içeriğinde bu tahıllardan veya benzer glüten içeren ham-
maddelerden bulunan (bulgur ve irmik gibi) birçok besin çöl-
yak hastaları için yasak listesindedir. Ancak tüm tahılların riskli 
olduğu gibi bir algı da yanlıştır. Örneğin tahıl grubunda yer 
alan mısır, çölyak hastalığı açısından ciddi bir risk taşımaz ve 
çölyak hastaları tarafından tolere edilebilir. Aynı şekilde ama-
rant, karabuğday, pirinç, darı, kinoa, sorgum ve teff gibi bazı 
tahıllar da glüten içermeyen tahıllar sınıfındadır. Ancak yine de 
bu tahıllardan “ölçülü” miktarda kullanımı tavsiye edilir.

 
ÜRETİMDE YENİ TREND: 
“GLÜTENSİZ ÜRÜNLER”
Çölyak hastalığının tam bir tedavisi yoktur, bu yüzden 

normal ve sağlıklı bir yaşam sürmek için glütensiz bir diyet 
yeterlidir. Bunun anlamı buğday, çavdar, arpa, yulaf ve di-
ğer bazı tahıllardan kaçınmaktır. Bu kısıtlamalara rağmen, 
Çölyak hastaları birçok ürün çeşidiyle sağlıklı ve dengeli bir 
diyet sürdürebilirler. Özellikle son yıllarda, birçok firma glüten 
hassasiyeti olan insanlar için özel üretim gerçekleştirmekte 
ve böylece hem glüten hassasiyeti olanlar ya da glütensiz 
beslenmeyi tercih edenler için alternatifleri çoğaltmakta hem 
de yeni bir üretim alanının oluşmasına katkı sunmaktadır. 

Türk Gıda Kodeksi glüten intoleransı olan bireyler için 
üretilen gıdaları; glüteni tolere edemeyen bireylerin özel 
diyet ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak üretil-
miş, hazırlanmış ve işlenmiş özel beslenme amaçlı gı-
dalar olarak tanımlar. Bu tür gıdalarda örneğin buğday 
unu yerine pirinç, mısır, soya, patates, bezelye unları 
alternatif olarak kullanılır. Doğal olarak glüten içerme-
yen gıdalar da vardır. Bunlara örnek olarak et, balık, 
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LEGAL REGULATIONS ABOUT 
GLUTEN-FREE PRODUCTS 
The regulations that European Commission prepa-

red for the composition and labeling of suitable foods-
tuffs regarding people with gluten sensitivity in 2009 
41/2009/EC entered into force completely on January 
1, 2012. The Turkish Food Codex repealed the relevant 
Gluten-Free Food Communiqué issued before on Janu-
ary 4, 2012; instead of this Proper Food Communiqué 
for People with gluten sensitivity was published and put 
into practice.

As even a very small amount of gluten is known to 
cause health problem in certain groups of consumers,  
the use of the phrases such as “gluten-free” or “very 
low gluten” in the labels emerges as quite an important 
issue. Gluten sensitivity, in other words, the subject of 
celiac disease and labeling of food produced for these 
patients as gluten-free is gaining more importance every 
day for export and the domestic market as well as hu-
man health. The appearance of gluten-free foods has 
been characterized as the further understanding of the 
importance of celiac disease. The years that Internet did 
not appear yet and the access to the products was only 
through certain centers were extremely difficult times 
for people with celiac disease. To be nourished was a 
serious problem for to people with the disease in such 
period. Today, however, gluten-free products prepared 
for those with celiac disease and gluten sensitivity is 
becoming increasingly common.

GLUTEN FREE PRODUCTS 
MARKET AND TRENDS
Gluten-free foods, as described above, are special 

products for consumers who need or desire alternatives 
to products made from wheat, barley and rye. When 
compiling the various research company estimates the 

süt, %100 meyve/sebze suları, taze sebze ve meyveler, 
yağ, yumurta, bal verilebilir.

GLÜTENSİZ ÜRÜNLER İLE İLGİLİ 
YASAL DÜZENLEMELER
Avrupa Komisyonu’nun 2009 yılında hazırlanan 41/2009/

EC sayılı Glüten Hassasiyeti Olan Kişilere Uygun Gıda Mad-
delerinin Bileşimi ve Etiketlenmesi ile ilgili tüzüğü, 1 Ocak 2012 
itibariyle tamamen yürürlüğe girmişti. Türk Gıda Kodeksi’nde 
ise 4 Ocak 2012 tarihinde, konuyla ilgili daha önce yayımla-
nan Glütensiz Gıdalar Tebliği’ni yürürlükten kaldırılmış ve bu-
nun yerine Glüten Hassasiyeti Olan Bireylere Uygun Gıdalar 
Tebliği yayımlanarak uygulamaya konulmuştu. 

Belirli tüketici gruplarında glütenin çok küçük miktarları-
nın dahi sağlık sorunlarına yol açtığı bilindiği için etiketlerde 
“glütensiz” ya da “çok düşük glüten” ibarelerinin kullanıl-
ması oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Glüten hassasiyeti, diğer bir ifadeyle Çölyak hastalığı ve 
bu hastalara yönelik üretilen glütensiz gıdaların etiketlen-
mesi konusu, insan sağlığının yanı sıra ihracat ve iç pazar 
için de her geçen gün daha da önem kazanıyor.

Glütensiz gıdaların ortaya çıkışı, çölyak hastalığının öne-
minin bir kat daha anlaşılmasıyla ortaya çıkan bir durum ol-
muştur. İnternetin olmadığı ve ürünlere erişimin belli merkezler 
üzerinden olduğu yıllar, çölyak hastaları için son derece zor 
zamanlardı. Bu gibi dönemlerde bu hastalığa sahip insanlar 
için beslenmek ciddi bir sorun halindeydi. Ancak günümüz-
de çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olanlar için glütensiz 
olarak hazırlanan ürünler giderek yaygınlaşmaktadır. 

GLÜTENSİZ ÜRÜNLER PAZARI VE TRENDLER
Glütensiz gıdalar, yukarıda da anlatıldığı gibi buğday, 

arpa ve çavdardan yapılan ürünlerin alternatifini isteyen 
ya da buna ihtiyaç duyan tüketiciler için dünya genelinde 
üretimi gerçekleştirilen özel ürünlerdir. Çeşitli araştırma 
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global market value of gluten-free products by 2015 4.3 
- is thought to be around 4.5 billion dollars. According 
to a research, gluten-free products are most demanded 
in Asia-Pacific region. It is estimated that the market 
value of this region has reached to 98.6 million dollar. 
In addition, gluten-free products market is expected to 
reach 7.59 billion dollar in 2020.  

HEALTHY LIFE CONCERNS 
WILL GROW THE MARKET 
Gluten-free products market is developing most ra-

pidly in Europe. The reason for that is the healthy nut-
rition/ healthy life concerns which has been increasing 
in Europe. Italy has the highest market share in Europe. 
Having 250 million euro gluten-free products market, 
Italy reaches 30 percent of this value through modern 
retail sales. It is estimated that gluten-free products sa-
les increased 15 percent in Italy.  England follows Italy 
with 210 million euro in terms of gluten-free products 
market. This is the highest rate in Europe. France has 
60 million euro gluten-free products market. 30 million 
euro of this comes from supermarkets. French gluten-
free products market has grown 32 percent. It is also 
known that Germany has 54 million euro gluten-free 
products market and holds 70 percent of the market 
alone. The most rapidly growing market is England in 
Europe. It is estimated that total market value will incre-
ase 50 percent by 2019. 

This huge interest for gluten-free products continues 
to increase thanks to the Europeans who want to avoid 
the allergy and sensitivity that food and beverages ca-
use. Datamonitor research shows that nearly one out 
of five European consumers (18%) avoids consuming 
some food and beverages due to allergy and sensitivity. 
This explains how the gluten-free market is resuming 
growing although the rate of people with coeliac dise-
ase is only 1 percent. Datamonitor consumer analyst 
Mark Whalley says about the situation as follows: “It is 

şirketlerinin tahminleri derlendiğinde glütensiz ürünlerin 
küresel pazar değerinin 2015 itibariyle 4,3 - 4,5 milyar 
dolar civarında olduğu düşünülmektedir. Yapılan araştır-
malara göre glütensiz ürünlerin en fazla talep gördüğü 
pazar Asya-Pasifik bölgesidir. Bu bölgedeki pazar de-
ğerinin 98,6 milyon dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. 
Ayrıca, glütensiz ürünler pazarının 2020 yılına kadar 7,59 
milyar dolara ulaşması beklenmektedir. 

SAĞLIKLI YAŞAM KAYGISI PAZARI BÜYÜTÜYOR
Glütensiz ürünler pazarının en hızlı geliştiği bölge ise 

Avrupa’dır. Bunun sebebi Avrupa’da giderek artan sağlıklı 
beslenme/ sağlıklı yaşam kaygısıdır. Avrupa’da pazar payı-
nın en yüksek olduğu ülke ise İtalya’dır. Yaklaşık 250 milyon 
euroluk glütensiz ürünler pazarına sahip olan İtalya, bu de-
ğerin yüzde 30’unu modern perakende satış aracılığıyla ya-
kalamaktadır. İtalya’da glütensiz ürünler satışının geçen yıla 
oranla yüzde 15 oranında arttığı tahmin edilmektedir.  İngil-
tere, glütensiz ürünler pazar hacminde 210 milyon euro ile 
İtalya’nın ardından ikinci sırada gelmektedir. Bu oran Avru-
pa geneline kıyasla en yüksek orandır. Fransa’nın glütensiz 
ürünler pazarı ise 60 milyon euroluk hacme sahiptir. Bunun 
30 milyon Euro’suna süpermarketler aracılığıyla ulaşılmakta-
dır. Fransa’nın glütensiz ürünler pazarında yıllık bazda yüz-
de 32 büyüme kaydedilmektedir. Almanya’da ise 54 milyon 
euroluk glütensiz ürünler pazarı olduğu ve pazarın tahmi-
nen yüzde 70’inin tek bir elde toplandığı belirtilmektedir. 
Avrupa’da en hızlı büyüyen pazar ise İngiltere’dir. İngiltere’de 
2019 yılına kadar glütensiz ürünlerde toplam pazar değeri-
nin yüzde 50 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

Glütensiz ürünlere yönelik bu yoğun ilgi, gıda ve içecek-
lerin neden olduğu alerji ve hassasiyetten kaçınmak iste-
yen Avustralyalıların sayısındaki artışla birlikte, çoğalmaya 
devam ediyor. Datamonitor araştırması, Avustralyalı tüke-
ticilerin yaklaşık beşte birinin (%18) alerji ve hassasiyetler 
nedeniyle bazı gıda ve içecekleri tüketmekten kaçındıklarını 
ortaya çıkardı. Bu durum, nüfusun yalnızca %1’inin çölyak 
hastası olduğu ülkede,  glütensiz ürün pazarının nasıl büyü-
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known that there lots of people who prefer a gluten-
free diet and most of them are with coeliac disease. 
The sign of coeliac disease cause concerns in people 
without coeliac disease and the demand for gluten-free 
products increases every day.”

MOST DEMANDED TWO PRODUCTS 
IN THE MARKET:
BREAD AND PASTA
According to the researches, it is observed that 13 

percent of British people avoid consuming gluten. This 
is 9 percent in Italy, 9 percent in Poland, 7 percent in 
Germany and 7 percent in Spain. Considering the al-
location of gluten-free products by types in European 
market, the highest share belongs to bread.  Gluten-free 
bread is demanded most in Italy. Spain, Poland, Ger-
many and Fran-
ce follow Italy 
r e s p e c t i v e l y .  
The second 
most consu-
med product is 
pasta. İt is seen 
that Gluten-free 
pasta is pre-
ferred most in 
Italy. Poland, 
Germany, Fran-
ce and Spain 
follow Italy res-
pectively. The 
third most con-
sumed group is 
the cereals. Italy has the highest share in consumption 
of gluten-free breakfast cereals as well as other pro-
ducts. Poland, France and Germany (in equal rates) and 
Spain come after Italy. Italy, Spain, France and Poland 
(in equal rates) and Germany are listed respectively in 
Gluten-free pizza. 

THE RISK OF GLUTEN-FREE 
PRODUCTS MARKET 
The fact that people who have any problem with 

gluten as well as people with gluten sensitivity prefer 
gluten-free products due to healthy nutrition concerns 
caused the gluten-free diet has become a “fashion” be-
cause the gluten-free diet has not proved to be healthy 
yet. Even some scientists assert the contrary. This may 
cause the demand for gluten-free products to increase 
or decrease. The people who think they are with coeliac 
disease can be categorized under this. Besides, anot-
her risk for gluten-free products is that the demand for 
the products without carbohydrate is getting increasing 
every day. 

meye devam ettiğini açıklıyor. Datamonitor tüketici analisti 
Mark Whalley, Avustralya’daki durumla ilgili şunları aktarıyor: 
“Glütensiz beslenmeyi tercih eden çok sayıda kişi olduğu ve 
bunların büyük çoğunluğunu çölyak hastalarının oluşturdu-
ğu bilinmektedir. Bununla birlikte çölyak hastalığının belirtile-
ri, bu hastalığın olmadığı kişiler arasında da kaygı yarattığın-
dan, glütensiz ürünlere talep her geçen gün artıyor.”

PAZARDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN 2 ÜRÜN:
EKMEK VE MAKARNA
Bunun yanı sıra yapılan araştırmalara göre, Avrupa’da İn-

giltere vatandaşlarının yüzde 13’ünün glütensiz ürünleri tü-
ketmekten kaçındığı ortaya çıkmıştır. Bu oran İtalya’da yüz-
de 9, Polonya’da yüzde 9, Almanya’da yüzde 7, İspanya’da 
da yüzde 7’dir. Avrupa pazarında tüketilen glütensiz ürünle-
rin türlere dağılımına bakıldığında ise ilk sırada gelen ürünün 

ekmek olduğu görülmek-
tedir. Glütensiz ekmeğin 
en çok tercih edildiği ülke 
İtalya’dır. İtalya’yı sırasıyla 
İspanya, Polonya, Almanya 
ve Fransa izlemektedir. En 
çok tüketilen ikinci ürün ise 
makarnadır. Glütensiz ma-
karnanınsa en çok İtalya’da 
tercih edildiği görülmek-
tedir. İtalya’yı sırasıyla Po-
lonya, Almanya, Fransa ve 
İspanya takip etmektedir. 
Üçüncü en çok tüketilen 
ürün grubu ise kahvaltılık 
tahıllardır. İtalya diğer ürün-
lerde olduğu gibi glütensiz 

kahvaltılık tahılların tüketiminde de ilk sırada yer almaktadır. 
İtalya’nın ardından Polonya, Fransa ve Almanya (eşit oran-
da) ve İspanya gelmektedir. Glütensiz pizzada ise sıralama 
İtalya, İspanya, Fransa ve Polonya (eşit oranda) ve Almanya 
almaktadır. 

GLÜTENSİZ ÜRÜNLER PAZARININ RİSKİ
Glüten hassasiyeti olan kişilerin dışında, glütenle ilgili her-

hangi bir sorunu olmayan insanların da sağlıklı beslenme 
kaygısı gibi nedenlerle glütensiz ürünlere yönelmesi, glütensiz 
beslenmenin “moda diyet” halie gelmesi son derece tartışmalı 
bir konu. Çünkü glütensiz beslenmenin gerçekten sağlıklı ol-
duğuna dair kesin bir bulgu yok. Hatta bazı bilim insanları bu-
nun aksini iddia etmektedir. Bu durum, gelecekteki gelişmeler 
ve bilimsel bulgular ışığında glütensiz ürünlere yönelik talebin 
artışına ya da düşüşüne neden olabilir. Kendilerinin çölyak 
hastası olduklarını zanneden sağlıklı kişileri de bu grup için 
değerlendirebiliriz.Bunun yanı sıra glütensiz ürünler pazarı için 
bir risk de son beş yıldır karbonhidratsız ürünlere talebin aynı 
şekilde artıyor olması. Tüm bunlar, glütensiz ürünler pazarının 
geleceğine dair soru işaretleri oluşturmaktadır.
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İDMA, 2018’de yeni vizyonuyla 
kapılarını açacak

İDMA to open its doors 
with a new vision in 2018
.......................................................................

İDMA, the only international technology exhibition in grain and pulses processing industry, is 
bringing the industry together with a new vision of specialized areas between 19 and 22 April 
2018.

Hububat ve bakliyat işleme sektörünün uluslararası nitelikteki tek teknoloji fuarı İDMA, 19-22 Nisan 
2018 tarihleri arasında sektörü yeni özelleştirilmiş alanlar vizyonuyla buluşturmaya hazırlanıyor.

İDMA is bringing the grain and pulses industry together 
with a new vision of specialized areas in 2018. 7th İDMA 
Exhibition which will be held between 19 and 22 April 
2018 will highlight the five interrelated but different sec-

İDMA, hububat ve bakliyat sektörünü, 2018’de yeni 
özelleştirilmiş alanlar vizyonuyla buluşturmaya hazırlanı-
yor. 19-22 Nisan 2018 tarihleri arasında 7.’si gerçekleşti-
rilecek İDMA Fuarı, bundan sonraki süreçte birbiriyle sıkı 
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tors as specialized areas in the same exhibition. The new 
vision which was launched as “Milling”, “Feed”, “Pulses & 
Rice”, “Pasta & Biscuit” and “Supplier Industry” is intend-
ed to enable all the areas in İDMA to crease values equally 
and bring these industries which have a trading volume of 
$18.173 billion together with visitors in a wider concept. 

TAKE A SHARE IN $18 TRILLION MARKET! 
According to the data of the World Bank, the total 

global trading volume of Milling and Pulses & Rice tech-
nologies which are the key elements of İDMA is $3.004 
billion. Total global trading volume of feed technologies 
reaches at $1.933 billion in the same period. Regarding 
that some of the feed producing technology groups can 
be considered within milling-processing group, the trad-
ing volume of this group seems much higher. The total 
trading volume of biscuits and pasta group is approach-
ing $9.383 billion (along with bakery technologies). 

With its new vision, İDMA will enable all the companies 
to take a share equally from this trading value exceeding 
$18.173 billion with supplier industry products. 

A PROMOTIONAL STEP FROM İDMA: 
THE TARGET IS TO REACH 130.000 
INDUSTRY REPRESENTATIVES 
The organizer of İDMA Exhibition which has grown 

up to 46 percent in the last three exhibitions, Parantez 
Fair will continue its promotions and announcements 
for 2018 Exhibition in parallel with its new vision. Run-
ning its promotional activities in already 139 countries 
and 5 languages, Parantez Fair will continue its ac-
tivities in Italy, England, India, Argentina and China with 
its own agencies. İDMA will strengthen its promotional 
activities through the collaborations with the leading 
non-governmental institutions of the industry in 47 
countries. Being prepared to attend 24 national and in-
ternational events in 18 countries within its 2016-2017 
programs, the company will vary its announcements 
through the agreements made with nearly 15 specialty 
publications. Being in contact with more than 50 thou-
sand Professional industry representatives through 
emails, e-bulletins and social media, Parantez is aiming 
to increase this to 130 thousand until 2018. 

sıkıya bağlı 5 farklı sektörü, yine aynı fuar çatısında, an-
cak özelleştirilmiş alanlar olarak öne çıkaracak. “Milling”, 
“Feed”, “Pulses & Rice”, “Pasta & Biscuit” ve “Supplier 
Industry” olarak lanse edilen yeni vizyonunun hedefi, hem 
İDMA çatısı altında yer alan tüm alanların eşit ölçüde de-
ğer oluşturmasını sağlamak hem de uluslararası ticaret 
hacmi 18.173 milyar doları bulan bu sektörleri, daha ge-
niş bir konseptte ziyaretçiyle buluşturmak. 

18 TRİLYONLUK PAZARDAN PAY ALMAK!
Dünya Bankası verilerine göre; İDMA’nın çarpanlarını oluş-

turan Öğütme ve Bakliyat & Pirinç grubundaki teknolojilerin 
2014 yılında dünyadaki toplam ticaret hacmi 3.004 milyar 
dolar. Aynı dönemde yem teknolojileri grubunun dünyadaki 
toplam ticaret hacmi, 1.933 milyar doları buluyor. Yem üre-
timine dair bazı teknolojilerin, uluslararası ticaret sınıflandır-
malarında öğütme-işleme grubu içerisinde değerlendirildiği 
düşünüldüğünde, bu grubun ticaret hacminin çok daha 
yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bisküvi ve makarna grubu-
nun dünyadaki toplam ticaret hacmi ise (fırıncılık teknolojile-
riyle birlikte) 9.383 milyar dolara yaklaşıyor.

İDMA yeni vizyonuyla, yan sanayi ürünleriyle birlikte toplamda 
18.173 milyar doları aşan bu ticaretten, tüm firmaların mümkün 
olduğunca eşit ölçüde pay almalarına imkan tanıyacak.

İDMA’DAN TANITIM ATAĞI: 
HEDEF 130 BİN PROFESYONEL SEKTÖR 
TEMSİLCİSİNE ULAŞMAK
Son 3 fuarda yüzde 46’ları bulan büyüme kaydeden İDMA 

Fuarı’nın organizatörü Parantez Fuarcılık, yeni vizyonla paralel 
olarak 2018 fuarı için gerçekleştireceği tanıtım ve duyurularını 
da arttırarak devam ettirecek. Halihazırda 5 dilde ve 139 ül-
kede tanıtım faaliyetlerini sürdüren Parantez Fuarcılık, İtalya, İn-
giltere, Hindistan, Arjantin ve Çin’de kendi acenteleri aracığıyla 
çalışmalarını sürdürecek. 47 ülkede ise sektörün önde gelen 
sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı işbirlikleri çerçevesinde 
tanıtımlarını güçlendirecek. 2016-2017 programı kapsamında 
18 ülkede 24 yerel ve uluslararası etkinliğe katılmak için hazır-
lanan şirket,  15’e yakın ihtisas yayınıyla yaptığı anlaşmalarla 
duyurularını çeşitlendirecek. Hali hazırda sayısı 50 bin’i aşan 
profesyonel sektör temsilcileriyle kişisel mailler, e-bültenler ve 
sosyal medya aracılığıyla anlık etkileşimde bulunan Parantez, 
2018’e kadar bu sayıyı 130 bine ulaştırmayı hedefliyor.
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......................................................................................................

The second edition of Gustus Exhibition which is a major 
trade fair for food and agribusiness in Southern Italy was 
realized Napoli, Italy between 3 and 5 December 2015. The 
exhibition with over attendance of 8000 visitors ended with 
a great success. 

In three days of exhibition, leading figures of the industry 
including the President of ICE Riccardia Maria Monti and the 
Mayor of Naples, Luigi de Magistris and the Director Gene-
ral for Agriculture of the Campania Region Diasco Philip, as 
well as Corrado Martinangelo and Amedeo Lepore visited 
Gustus. 

The Minister of Agricultue and Forestry, Maurizio Martina 
said about the exhibition as follows: “Gustus and Naples can 
be the focal point for the revival of agribusiness in South Italy 
thanks to the participation of many buyers selected by ICE 
(The Italian Institute for Foreign Trade); Gustus can facilitate 

Güney İtalya’daki tarım ve gıda endüstrisinin büyük 
ticaret fuarlarından biri olarak nitelendirilen Gustus Fu-
arı, 3-5 Aralık 2015 tarihleri arasında ikinci kez Napoli, 
İtalya’da gerçekleştirildi. 8000’den fazla ziyaretçinin ka-
tılım gösterdiği fuar, büyük bir başarı sağlayarak sona 
erdi. 

Üç günlük fuar süresi boyunca, Gustus’u ICE Başkanı 
Riccardia Maria Monti ve Napoli Belediye Başkanı Lu-
igi de Magistris, Campania Bölgesi tarımdan sorumlu 
Genel Başkan Diasco Philip, Corrado Martinangelo ve 
Amedeo Lepore gibi önde gelen isimler de ziyaret etti. 

Tarım, Gıda ve Ormancılık Bakanı Maurizio Martina, 
fuarla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: “ICE (İtalya Dış 
Ticaret Enstitüsü) tarafından seçilen birçok alıcının katı-
lımı neticesinde Gustus ve Napoli, Güney İtalya’da yeni-
den can bulan tarım endüstrisinin odak noktası olabilir. 

Completing its second edition with a great success, Gustus, the expo of Mediterranean flavors, is con-
sidered as a focal point for the revival of agribusiness in South Italy.

İkinci yılını büyük bir başarıyla tamamlayan Akdeniz lezzetleri fuarı Gustus, Güney İtalya tarımsal 
gıda endüstrinin yeniden canlanması için yeni odak noktası olarak görülüyor. 

Güney İtalya’da tarımsal gıda endüstrisinin 
yeni odak noktası: Gustus

The new focal point of agribusiness 
in Southern Italy: Gustus
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the matching of our business with new foreign markets.” 
Large-scale retailers, organized or otherwise, catering 

and horeca, the directors of almost all the major hotels of 
Campania interested in new and traditional industry of agri-
cultural and food products of the region and have identified 
Gustus as the medium that can facilitate market penetration 
in southern Italy. 

Turkish companies visited the exhibition through the or-
ganization of ICE - The Italian Institute for Foreign Trade. 
The exhibition which BBM Magazine attended as visitor 
was held on an area of 6000 sqm with 120 exhibitors. The 
organizers states that the exhibition recorded an increase of 
12% in the attendance compared to the first edition deve-
loped last year.

Gustus endüstrimiz ve yeni yabancı pazarlar arasında 
birleştirici görevi görebilir.”

Organize olmuş ya da olmamış büyük ölçekli pera-
kendeciler, catering ve otel, restoran, kafe sahipleri ve 
Campania’daki tüm büyük otellerin yöneticileri bölgenin 
geleneksel tarım endüstrisi ve gıda ürünlerine ilgi gös-
terdiler ve Gustus’u Güney İtalya’nın pazara etki etme 
vasıtası olarak tanımladılar.

Türk firmaları da fuarı, İtalyan Dış Ticaret ve Tanı-
tım Ajansı ICE’nin organizasyonuyla ziyaret etti. BBM 
Dergisi’nin ziyaretçi olarak katılım gösterdiği fuar, 6000 
m2’lik bir alanda, 120 katılımcıyla gerçekleştirildi. Orga-
nizatörler fuarın, geçen yıl gerçekleştirilen ilk fuara göre 
katılım oranını yüzde 12 artırdığını belirtiyor. 
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ICE Agenzia, 
Türkiye pazarı için atakta

Bringing Turkish companies to Gustus Exhibition in order to develop commercial relations between 
Turkey and Italy, The Italian Institute for Foreign Trade ICE works intensively to increase Turkey’s 
acquaintance with Italian brands in the following period and enable Italian brands to be present in 
Turkish market more. Stating that they are evaluating the exhibitions both in Italy and Turkey, ICE 
Agenzia Director Aniello MUSELLA said they would like to work for IDMA Exhibition too.

Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Türk firmaları İtalya’daki Gustus 
Fuarı’na götüren İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı ICE, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin İtalyan 
markalarıyla tanışıklığını arttırmak ve daha çok İtalyan markasının Türkiye pazarında yer almasını 
sağlamak için yoğun bir çalışma içerisinde. Bunun için hem İtalya’daki hem de Türkiye’deki fuarları 
değerlendirdiklerini belirten ICE Agenzia Direktörü Aniello MUSELLA, İDMA Fuarı için de çalışmak 
istediklerini belirtti.

ICE Agenzia is ready 
for Turkish market 

The Italian Institute for Foreign Trade ICE which is a 
part of Trade Promotion Department of The Consulate 
General of Italy works for developing the commercial re-
lations between Turkey and Italy. They consider Turkey 
as a potential market for many products manufactured 
in Italy. Their target is to increase Turkey’s acquaintan-
ce with Italian brands in the following period and enable 

İtalya Başkonsolosluğu Ticari İlişkileri Geliştirme 
Bölümü’nün bir parçası olan İtalyan Dış Ticaret ve Tanı-
tım Ajansı ICE (ITA), İtalya’nın diğer ülkelerle olduğu gibi 
Türkiye’yle olan ticari ilişkilerini de geliştirmek için çalışan bir 
kuruluş. Türkiye’yi İtalya’da üretilen birçok ürün açısından 
iyi bir pazar olarak değerlendiriyorlar. Hedefleri önümüzdeki 
dönemde Türkiye’nin İtalyan markalarıyla tanışıklığını arttır-

.........................................................................
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Italian brands to be present in Turkish market more. ICA 
Agenzia Director Aniello MUSELLA is quite decisive and 
happy for this. He shares his ideas about Turkish market, 
their activities as ICE and their targets through our con-
versation. 

Mr. Musella, Could you please tell us your ideas abo-
ut the presence of ICE in Turkey and Turkish market? 

ICE Agenzia is a public institution which has been ac-
tive in Turkey since 1980. The institution has further de-
veloped its relations with Turkish institutions especially 
recently.  I have been in Turkey for a month and seen a 
lot of contacts available. However I think these contacts 
can be developed more because I’ve also seen that pe-
ople here are interested in developing their contacts too. 
Therefore I believe we will perform much more activities 
in the future. 

Do you think the relations that have been develo-
ped so far are adequate? In what areas Turkey has a 
potential? 

Considering the demand in Turkey, I do not think the 
relations have developed enough. Actually, this is what 
my friends who have been working in ICE for years told 
me. I also see that. I think the potential is larger in Turkey, 
especially in certain sectors and the commercial relations 
can be further developed. For instance, in gluten-free and 
flour products, bakery products, olive oil, Italian coffee or 
wines… I could not find an Italian coffee easily in Turkey. 
French wines are more prominent regarding wine. I think 
we may have a larger share in these areas. 

USA that I have been in for 8 years is the largest mar-
ket for Italian wines. 1 billion 200 million dollar wine is 
exported to America every year. The large hotel chains 
both in Italy and USA enable this huge development. We 
have enabled this with our activities that we carried out 
for them. There are 
large hotel chains 
and a serious to-
urism potential in 
Turkey, especially 
in Istanbul, An-
kara and Antalya. 
These show we 
can develop our 
commercial rela-
tions with Turkey. 
We can develop 
this supporting 
the activities such 
as collaboration 
days, negotiations, 
visits. 

mak ve daha çok İtalyan markasının Türkiye pazarında yer 
almasını sağlamak. ICE Agenzia Direktörü Aniello MUSEL-
LA, bu konuda bir hayli kararlı ve umutlu. Kendisiyle Gus-
tus Fuarı’nda yaptığımız kısa söyleşide Türkiye pazarıyla 
ilgili görüşlerini ve ICE olarak yaptıkları çalışmaları aktardı. 
İstanbul’da düzenlenen ve çok sayıda İtalyan teknoloji fir-
masının da yer aldığı İDMA Fuarı’yla bir hayli ilgili olan MU-
SELLA, İtalyan firmalara bazı konularda destek sağlayabile-
ceklerini de vurguladı.

Sayın Musella, öncelikle ICE’nin Türkiye’deki varlığı 
ve Türkiye pazarıyla ilgili fikirlerinizi öğrenebilir miyiz?

ICE Agenzia, 1980’den beri Türkiye’de faaliyet gösteren bir 
devlet kuruluşu. Özellikle son dönemlerde Türkiye’deki kurum-
larla ilişkilerini daha da geliştirdi. Ben de bir aydır Türkiye’deyim 
ve mevcut birçok bağlantı olduğunu gördüm. Ancak benim ka-
nım bu bağlantıların daha da geliştirilebileceği yönünde. Çünkü 
buradaki kişilerin de bağlantıları geliştirmek için istekli olduğunu 
gördüm. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde çok daha güzel 
faaliyetler gerçekleştireceğimize inanıyorum.

Bugüne kadar geliştirilen ilişkileri yeterli buluyor musu-
nuz? Sizin için Türkiye hangi alanlarda potansiyel taşıyor?

Türkiye’deki talebi göz önüne aldığımızda ilişkilerin ye-
teri kadar gelişmediğini düşünüyorum. Aslında bu yıllardır 
ICE’de çalışan arkadaşlarımın aktardığı bir durum. Ben de 
öyle olduğunu görüyorum. Bence Türkiye’de, özellikle de 
bazı sektörlerde, daha fazla potansiyel var ve ticari ilişkiler 
daha fazla geliştirilebilir. Örneğin glütensiz makarna ve un 
gibi ürünlerde, fırıncılık ürünlerinde, zeytin yağında, İtalyan 
kahvesinde ya da şaraplarında… Ben Türkiye’de İtalyan 
kahvesine kolay bir şekilde ulaşamadım mesela. Şarapta ise 
daha çok Fransız şarapları öne çıkıyor. Bence tüm bu alan-
lardan daha fazla pay alabiliriz. 

8 yıl çalıştığım ABD, İtalyan şarapları için en büyük pazar. 
Her sene Amerika’ya 1 milyar 200 milyon dolar şarap ihraç 

ediliyor. Bu büyük gelişmeyi 
sağlayan ise hem İtalya’daki 
hem de ABD’deki büyük otel 
zincirleri. Onlara yönelik yaptı-
ğımız çalışmalarla bunu sağla-
dık. Türkiye’de de, özellikle İs-
tanbul, Ankara ve Antalya gibi 
büyük şehirlerde, hem büyük 
otel zincirleri var hem de çok 
ciddi bir turizm potansiyeli var. 
Bunlar, Türkiye ile olan ticari 
ilişkilerimizin gelişebileceğinin 
göstergesi. Bunu da işbirliği 
günleri, ikili görüşmeler, kar-
şılıklı ziyaretler gibi faaliyetlere 
destek vererek geliştirebiliriz.
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As ı mentioned before, I have been in Turkey for a month 
and the first thing I did was to bring Turkish companies 
to Gustus Exhibition. Similarly, I will take the companies 
to two more exhibitions in Milano in May and in Parma in 
April. In addition, we will invite the exhibitor companies in 
these exhibitions to the fairs and events in Turkey.  Besi-
des, we may focus on developing relations with the end 
user through cuisine schools and their students, chefs, 
etc…. If we can create such a synergy both the relations 
and trade would be stronger. 

You mentioned final products more. What about 
technology? 

Yes, we have talked about final products so far. But we 
cannot keep technology out of the picture, of course. As you 
know, there are technology products in Italy too. For instan-
ce, pasta production technologies… I know that Turkey has 
high technology in pasta production. But we the Italians are 
always trying to reach an upper level. Pasta technologies 
producers are also above the level and seeking to develop 
new technologies. We would like to work with these compa-
nies too. I would like to encourage them to attend exhibiti-
ons organized in Turkey, like IDMA. We should already start 
working together with Parantez Fair because the exhibition 
will be held in 2018 and it is impossible for the companies to 
be ready for such an exhibition in a few days.  We will work 
on this and carry out the necessary researches. We would 
like to involve in this exhibition as a special Italian pavilion. 
When the Italian companies approve their attendance we 
may receive financial support from government. This will re-
duce the attendance costs and encourage them to attend. 
In addition, we can guide them to realize their works with 
customs easily and trouble-free. 

Az önce de belirttiğim gibi bir aydır Türkiye’deyim ve yaptı-
ğım ilk iş Türk firmalarını Gustus Fuarı’na getirmek oldu. Aynı 
şekilde firmaları, Mayıs ayında Milano’daki, Nisan ayında da 
Parma’daki iki fuara daha götüreceğim. Ayrıca bu fuarlar-
daki katılımcı firmaları da, Türkiye’deki fuar ve etkinliklere 
davet edeceğiz. Bunun yanı sıra nihai kullanıcıyla ilişkileri ge-
liştirmeye odaklanabiliriz. Mutfak okulları ve bunların öğren-
cileriyle, şeflerle, vs… Böyle bir sinerji oluşturabilirsek hem 
iletişim güçlenir hem de ticaret.

Daha çok nihai gıda ürünlerinden bahsediyorsunuz. 
Peki ya teknoloji?

Evet, şimdiye kadar bitmiş üründen konuştuk an-
cak teknoloji de bunun dışında değil elbette. Bildiğiniz 
gibi İtalya’da teknoloji ürünleri de var, örneğin makarna 
üretim teknolojileri gibi… Türkiye’nin de makarna üre-
timinde yüksek teknolojiye sahip olduğunu biliyorum. 
Ama biz İtalyanlar olarak her zaman var olanın üzerinde 
bir seviyeye ulaşmaya çalışıyoruz. Makarna teknolojileri 
üreticileri de standardın üstünde ve yeni teknoloji geliş-
tirmek için çabalıyorlar. Biz, bu firmalarla da çalışmak 
istiyorum. Onları, Türkiye’de düzenlenen İDMA gibi fu-
arlara katılmaları için teşvik etmek istiyorum. Bunun için 
Parantez Fuarcılık’la şimdiden birlikte çalışmalıyız. Çünkü 
fuar 2018’de ve böyle bir fuara firmaların bir iki günde 
hazırlanmaları olanaksız. Biz de bunun üzerine çalışacak 
ve araştırmalarımızı yapacağız. Bu fuarda özel bir İtalyan 
pavyonu olarak yer almak istiyoruz. İtalyan firmaları katı-
lımlarını onayladıkları zaman kamudan finansman desteği 
de alabiliriz. Bu da firmaların katılım bedellerini düşürecek 
ve firmaların katılımını destekleyecektir. Ayrıca gümrükle 
ilgili konularda da firmalara işlemleri sorunsuz ve kolay bir 
şekilde gerçekleştirebilecekleri şekilde yol gösterebiliriz.
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Avrupa’nın bir numaralı 
artizan makarnacısı:

La Fabbrica Della 
Pasta di GRAGNANO

Egidio Donadio: “There are 37 secrets for 
artisan pasta production which are only 
known by pasta masters. We put effort and 
tradition into this business. That’s why we 
need five days to dry a package of pasta 
and this will not be convenient for any tech-
nology produced for industrial production.  
A lot of people start to understand what 
Gragnano means. Gragnano means quality. 
Once you start eating, you cannot stop. It’s 
totally different pasta.”

Egidio Donadio: “Artizan makarna üretiminin, yalnızca makarna ustalarımızın bildiği 37 püf noktası 
var. Ayrıca biz bu işe emek ve geleneği de karıştırıyoruz. Bu yüzde bir paket makarnayı 5 günde 
kurutuyoruz ve bu da endüstriyel üretim için geliştirilen herhangi bir teknoloji için pek de elverişli 
olmayacaktır. Birçok insan artık Gragnano’nun ne anlama geldiğini anlamaya başladı. Gragnano 
kalite demektir. Bir kez tattığınızda bir daha bırakmazsınız, tamamen farklı bir makarnadır.”

The best artisan pasta 
producer in Europe: 
La Fabbrica Della 

Pasta di GRAGNANO

Gragnano, the Italian region which is famous for its 
pasta… This region of which architecture was designed 
to allow pasta to dry properly can be considered as a 
capital of pasta. La Fabbrica Della Pasta di Gragnano 
s.a.s is one of the most famous artisan pasta producers 
which make production with traditional methods in this 
region. Making production with 500 years of tradition 

İtalya’nın makarnasıyla ünlü bölgesi Gragnano… Mi-
marinin bile makarnanın kurutulmasına imkan verecek 
tarzda tasarlandığı bu bölge, makarnanın başkenti ola-
rak da nitelendirilebilir. La Fabbrica Della Pasta di Grag-
nano s.a.s da bu bölgede, geleneksel yöntemle üretim 
yapan dünyanın en ünlü artizan makarna üreticilerinden 
biri. Nesilden nesile aktarılan 500 yıllık gelenekle üretim 

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



January-March • Ocak-Mart 2016 39BBM DERGİSİ

INTERVIEW • RÖPORTAJ

which is passed over through generations, the company 
has 122 different pasta shapes and 1100 different re-
cipes. The production is quite hard; so that the quality 
and taste is premium. The company’s Export Manager 
Egidio Donadio claims those who once taste this pasta 
will not be able to stop. 

Here we are presenting the details about Gragnano and 
its famous pasta by Mr. Donadio. 

Mr. Donadio, could you please briefly inform us abo-
ut your company Gragnano and pasta production?

Gragnano is a special place in Italy; I mean geograp-
hically this is the place where the pasta came from. We 
have 500 years old tradition and the old secrets on how 
to make pasta are passed over from father to son through 
generations.  Our company La Fabbrica Della Pasta di 
Gragnano which is also located on this area is an artisan, 
namely handmade pasta producer. 

The color of pasta is bronze. We only use two ingredi-
ents. One is durum wheat which is coming from Uria in 
Italy. The other ingredient is water that is coming from a 
natural spring in Gragnano. These are two important raw 
materials that we use for production. 

Another important matter for our production is the 
time and the air. Industrial companies prepare pasta 
in 2 hour and 55 minutes, less than three hours. We 
need five days in order to produce one single package 
of pasta; not five hours, five days. We do not have a 
lot of machine but a lot of people. We focus on quality 
first of all, and of course there are some secret that are 
very hard to find out and that are completely coming 
from our ancestors. 

All of your pasta pro-
duction is artisan?

Yes, all our products 
are artisan; not industrial. 
We are the biggest artisan 
pasta producer in Europe. 
As I mentioned before, we 
use only two ingredients 
and we produce 122 dif-
ferent shapes. 15 of those 
are registered and paten-
ted like the shape “cacca-
vella” which is the biggest 
single portion of pasta in 
the world. There are seve-
ral ingredients and so far 
we have collected 1100 
recipes. 

yapan firma, 122 çeşit makarnaya ve 1100 farklı tarife 
sahip. Üretim hayli meşakkatli, haliyle kalite ve tat da o 
derece artıyor. Firmanın ihracat müdürü Egidio Donadio, 
bu makarnayı tadanların bir daha vazgeçemeyeceklerini 
iddia ediyor.

Gragnano ve ünlü makarnasıyla ilgili ayrıntıları 
Donadio’dan alıyoruz.

Sayın Donadio, öncelikle bize firmanız Gragnano ve 
makarna üretimi hakkında biraz bilgi verir misiniz? 

Gragnano, İtalya’da özel bir yerdir ve coğrafi olarak 
makarnanın geldiği yer olarak kabul edilir. Burada 500 
yıllık bir geleneğimiz var ve makarna yapımı konusun-
daki eski sırlarımızı babadan oğula, nesilden nesle akta-
rıyoruz. Firmamız La Fabbrica Della Pasta di Gragnano 
da bu bölgede yer alan artizan, yani el yapımı makarna 
üreticilerinden biri. 

Makarnamızın rengi bronzdur ve makarna üretimin-
de sadece iki malzeme kullanıyoruz. Bunlardan birin-
cisi İtalya’nın Uria bölgesinden gelen durum buğdayı; 
ikincisi ise Gragnano’nun doğal kaynaklarından gelen 
sudur. Bunlar üretimimiz için son derece önemli iki 
hammadde. 

Üretimimizdeki diğer önemli konu ise zaman ve hava-
dır. Endüstriyel firmalar makarnayı 2 saat 55 dakikada, 
yani 3 saatten az bir sürede hazırlıyor. Biz ise tek bir 
paket makarnayı üretebilmek için beş güne ihtiyaç du-
yuyoruz; beş saat değil, beş gün. Çok sayıda makinemiz 
yok; ancak çok sayıda çalışanımız var. Üzerine odaklan-
dığımız konu öncelikle kalite. Elbette atalarımızdan gelen 
ve öğrenilmesi çok zor olan bazı püf noktalarımız var. 

Yani üretimini gerçekleştirdiğini tüm makarnalar 
artizan üretim mi?

Evet, tüm ürünleri-
miz artizan; endüst-
riyel değil. Biz Av-
rupa’daki en büyük 
artizan makarna üre-
ticisiyiz. Dediğim gibi 
yalnızca iki malzeme 
kullanıyoruz ve 122 
çeşit makarna üretiyo-
ruz. Bunlardan 15 ta-
nesi kayıtlı ve patentli-
dir. Tıpkı dünyadaki en 
büyük makarna olan 
“caccavella” gibi… 
Çeşitli bileşenler var 
ve neredeyse 1100 
farklı tarife sahibiz. 
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I guess your products are only sold in Italy, also in 
other countries. Could you give us some information 
about your export activities and export markets? 

Yes, our pasta is sold in more than 70 countries. South 
America, USA, Canada, all over Europe, Japan, China, 
Australia and many other countries…

A lot of people start to understand what Gragnano me-
ans. Gragnano means quality. Once you start eating, you 
cannot stop. It’s totally different pasta. 

We know that pasta production technology is impro-
ving year by year and there are very good technologi-
es. If they use the same ingredients in these machine-
ries is it possible to catch this quality? 

No chance! 

Could you please explain the reason? 
First of all there are 37 secrets for artisan pasta pro-

duction which are only known by pasta masters. These 
secrets are not known by other people. We put effort 
and tradition into this business. That’s why we need 
five days to dry a package of pasta and this will not be 
convenient for any technology produced for industrial 
production.  

What are your expectations and targets for the new 
markets?

We are trying to develop the current market where we 
are now. Also we are interested in new countries too. 
This pasta must be tasted. People should know the tra-
dition and learn what they are eating. Of course it takes 
time but once they start understanding then the market 

Sanırım ürünleriniz yalnızca İtalya’da, diğer birçok 
ülkede de satılıyor? Bize biraz ihracat çalışmaları-
nızdan ve ihracat pazarlarınızdan bahseder misiniz? 

Evet, 70’in üzerinde ülkede makarnalarımız satılıyor. 
Güney Amerika, ABD, Kanada, tüm Avrupa, Japonya, 
Çin, Avustralya ve daha birçok ülke… 

Birçok insan Gragnano’nun ne anlama geldiğini anla-
maya başladı. Gragnano kalite demektir. Bir kez tattığınız-
da bir daha bırakmazsınız, tamamen farklı bir makarnadır.

Biliyorsunuz makarna teknolojileri her yıl gelişiyor 
ve çok iyi teknolojiler var. Sizce bu makinelerle bu 
kaliteyi yakalamak mümkün mü? 

Mümkün değil! 

Sebebini açıklayabilir misiniz?
Öncelikle, artizan makarna üretiminin, yalnızca makar-

na ustalarımızın bildiği 37 püf noktası var. Bu püf nokta-
lar başkaları tarafından bilinmiyor. Ayrıca biz bu işe emek 
ve geleneği de karıştırıyoruz. Bu yüzde bir paket makar-
nayı 5 günde kurutuyoruz ve bu da endüstriyel üretim 
için geliştirilen herhangi bir teknoloji için pek de elverişli 
olmayacaktır. 

Peki, yeni pazarlar için hedefleriniz nedir? 
Şu anda hâlihazırda bulunuyor olduğumuz pazarları 

geliştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda yeni ülkeler-
le de ilgiliyiz. Bu makarna mutlaka tadılmalı. İnsanlar 
geleneği öğrenmeliler ve ne yediklerini bilmeliler. Bu 
elbette vakit alacak ancak bir kez anlamaya başladık-
larında da pazar büyüyecektir. Bu sebeple yeni gelişen 
ülkelere odaklanıyoruz. Brezilya’dan iyi beklentilerimiz 
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var mesela. Brezilya ekonomisi büyüyor ve bu yüzden 
bizim makarnamızı biraz anlamaya başladılar. Haklı ol-
duğumuzu gördükçe gururlanıyoruz. Aynısı Japonya’da 
da geçerli; ABD de bir diğer büyük pazar. İhracatımızı 
güçlendirmek için yeni ülkelere yapılan ihracatı artırma-
yı umuyoruz. 

İhracat noktasında Afrika ülkelerini nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Endüstriyel üretime kıyasla artizan 
üretim ürünlerinin fiyatları da yüksek. Bu fiyatla Afri-
ka gibi ülkelerde yer almak mümkün mü?

Afrika’ya henüz pek ihracat yapmıyoruz. Önce Ku-
zey Afrika’yla başladık. Kuzey Afrika’da Fas, Mısır ve 
Tunus’ta pazar giderek büyüyor. Cezayir biraz daha ya-
vaş kaldı; uzun zaman önce Libya’ya da ihracat gerçek-
leştiriyorduk. Biz daha çok İtalyanların bulunduğu yer-
lere ihracat yapıyoruz. Çünkü İtalyanlar otomatik olarak 
diğer insanlara Gragnano’nun ne olduğunu öğretiyorlar. 
Doğrusu fiyatlar ve kalite yüzünden Afrika’da biraz yavaş 
ilerliyoruz çünkü herkesin buna gücü yetmeyebiliyor. 

Birçok insan, makarna tüketimiyle ilgili büyük bir 
yanılgı içinde. Birçoğu makarnanın insanlara kilo al-
dırdığını düşünüyor. Makarna tüketicileri için bir tav-
siyeniz var mı?

Bu un ve irmikle mümkün değil. Kilo aldırdığı doğru 
ama bunun sebebi beyaz undan yapılan makarnadır. Be-
yaz un, sizi şişirir ve kendinizi ağır hissedersiniz. İşte bu 
endüstriyel makarnadır. Biz ise yalnızca irmik kullanıyo-
ruz; yani sarı un; hafif bir ürün. Bu yüzden kendinizi ağır 
hissetmezsiniz. Aynı zamanda eğer makarnayı al dente 
(diri) şekilde yerseniz biraz daha iyi olur. Çok pişirilme-
mesi lazım; biraz dişinizde hissetmeniz lazım ki kendinizi 
hafif hissedesiniz. Eğer makarnayı çok pişirirseniz ağırla-
şır. Kilo almanıza sebep olur. Ancak bizim makarnamızla 
bu mümkün değil. 

Makarna tüketicilerine tüketimle ilgili tavsiyeniz 
nedir? Belki bir tarif verebilirsiniz. 

En basit tariflerden biri domatesle olandır. Domates-
leri doğal sızma zeytinyağıyla biraz kızartın. Makarnayı 
tavsiye edilen süre boyunca haşlayın; ne daha fazla ne 
de daha az. Domatesleri üzerine koyun ve işte size en 
güzel tarif. 

Türkiye’de biz makarnayı haşlıyoruz ve biraz doğal 
tereyağı kullanıyoruz… 

Hayır. Tereyağı olmaz. Türkiye’nin çok güzel zeytinyağı var. 

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Yalnızca Gragnano’nun ne anlama geldiğini anlamaya 

çalışın. Burası neresi? Geleneği, tarihi, atalarımızın makar-
na üretirken ne kullandığı, nasıl ürettikleri… Otantik İtalyan 
makarnasının ne anlama geldiğini anlamaya çalışın…

will be growing. So we are focusing on some newly de-
veloping countries. We have got very good expectation 
like Brazil which is a growing as economy. So they start 
understanding our pasta a bit more. We are pride that we 
are right. For instance same thing applies in japan too; 
USA is also a huge market. What we are expecting is to 
develop the exportation to increase the exportation also 
in new countries.

What do you think about African market in terms of 
exports? The prices for artisan production is quite high 
compared to industrial production. Is it possible to be 
involved in Africa with these prices? 

We do not export a lot to Africa yet. We are starting ex-
porting North Africa. The market is growing up in Moroc-
co, Egypt and Tunis in North Africa.  Algeria is a bit slower 
but a long time ago we were exporting to Libya too. We 
export mostly where there are Italians because Italians 
automatically teach other people what is Gragnano. So 
we are still a bit slow in Africa due to the price, due to the 
quality because not everybody could afford to spend so 
much money. 

Most people have a misunderstanding about pasta 
consumption. Most of them believe that pasta makes 
people get weight. Do you have any advice for pasta 
consumers?

It is not possible with this flour and this semolina. It is 
true; but that is due to white flour. White flour blows you 
and makes you feel heavier. This is industrial pasta; we 
only use semolina. Namely it is yellow flour which is a light 
product; so you do not feel heavy. Also if you eat it pasta 
al dente, that would be better. It should not be overcoo-
ked. If you can feel it on your teeth a bit then it will keep 
you lighter. If you overcook the pasta it would be heavier. It 
causes you to get weight. However it is not possible with 
our pasta, of course. 

What’s your recommendation to pasta consumers? 
Maybe you can give us a recipe. 

One of the simplest recipes is with tomato. Just fry the 
tomatoes little bit with extra virgin olive oil. You should boil 
the pasta for the recommended cooking time. No more, 
no less... Simply put tomatoes on top and that will be the 
best recipe ever. 

We boil pasta in Turkey and use a little bit butter… 
No. No butter. Turkey has a very good olive oil.

Would you like to add anything?
Just try to understand what Gragnano means. What is 

this place? The tradition, the history, what our ancestor 
used to produce pasta, how they produced it… Start un-
derstanding what authentic Italian pasta means…
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“Kaliteli makarnanın 
bir farkı var”

“Asian countries are the most interested in 
our products. Korea, japan, Thailand and 
Malesia are the primary countries that we 
export.  But we also have quite a good mar-
ket in the USA. We can add the European 
countries like Germany and France in our 
export area. Of course our target is to ex-
pand also, for example, in other African 
countries where we are already present.”

“Ürünlerimizle en çok Asya ülkeleri ilgileni-
yor. Kore, Japonya, Tayland ve Malezya ih-
racat yaptığımız başlıca ülkeler. Ancak aynı 
zamanda ABD’de de oldukça iyi bir pazar 
ağımız var. Almanya ve Fransa gibi Avrupa 
ülkelerini ihracat pazarlarımız arasında say-
malıyız. Elbette hedefimiz, hâlihazırda iş ya-
pıyor olduğumuz Afrika ülkelerinde de daha 
geniş bir alana yayılmak.”

AMALIA MALCANGI, GRANORO SRL:

“There is difference 
in quality pasta”

Granoro is one of companies which have been pro-
ducing pasta for nearly half century. The founder of the 
company, Attilio Mastromauro who passed away last 
year at the age of 102 completely dedicated his life to 
his company and made it a successful pasta producer. 
His policy of quality with a right price is now among the 
main principles of the company. Producing 400 tons per 
day, the company addresses 45 percent of its producti-
on to Italian market and 55 percent to exports. Growing 
especially in exports in the last 20 years, the company 

Granoro, İtalya’nın yarım asırdır makarna üretimi yapan 
firmalarından biri. Firmanın kurucusu olan ve geçtiğimiz yıl 
102 yaşında hayatını kaybeden Attilio Mastromauro, tüm 
hayatını firmasına ayıran ve onu başarılı bir makarna üreticisi 
haline getiren bir isim. Onun kalite ve doğru fiyat politikası, 
bugün de firmanın en temel prensipleri arasında yer alıyor. 
Günde 400 tonluk üretim gerçekleştiren firma, üretiminin 
yüzde 45’ini iç pazarda, yüzde 55’ini ise dış pazarlarda 
değerlendiriyor. Özellikle son 20 yıldır odaklandığı ihracatta 
önemli bir başarı kazanan firma, önümüzdeki yıllarda da bu 

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



January-March • Ocak-Mart 2016 43BBM DERGİSİ

INTERVIEW • RÖPORTAJ

is planning to increase its success in the following ye-
ars. Exports Manager Amalia Malcangi answered BBM 
Magazine’s questions in Gustus Exhibition in Italy. 

Ms. Malcangi, Could you please give us some infor-
mation about your company? What can you say about 
your works and production?

First of all, let me thank you for this opportunity be-
cause it is always nice to let the world know about us. 
Regarding our company, Granoro was founded in 1967 
by Mr. Attilio Mastromauro. Unfortunately our company’s 
founder passed away last summer at the age of 102. His 
life was completely dedicated to this company. In fact, 
from the very beginning, he has always focused his atten-
tion on quality; quality with a right price. So we cannot be 
considered a Premium company but we are just a produ-
cer of good quality pasta at a right price.

We have three long production lines and 9 short cut 
production lines. We have a very big warehouse where 
we can store even 17 thousand pallets. We use Italian 
technology in our plants. We particularly have been de-
aling with Fava Company for so long.

At the very beginning we were concentrated to only 
Italian market. However, in the last 20 years we have 
focused our attention also to foreign countries to export 
and we started to export foreign countries. Nowadays 
we are able to produce even 400 tons per day. Actually 
our volumes are addressed 45 percent to Italian market 
and 55 percent to exports; so we have grown a lot in 
the exports. Actually, it’s good to know we are more and 
more appreciated in the world. 

Do you only produce pasta?
Yes, our production plant is only for pasta. We are 

located only in the very South of Italy, Corato, near 
Bari because we want to care about all the steps of the 
production. We do not have more production sites in 

başarısını arttırarak sürdürmeyi planlıyor. İhracat Yönetmeni 
Amalia Malcangi, İtalya’daki Gustus Fuarı’nda dergimizin fir-
malarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Sayın Malcangi, firmanızı biraz tanıyabilir miyiz? Yap-
tığınız çalışmalarınız ve üretiminiz hakkında neler söy-
leyebilirsiniz? 

Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür etmek isti-
yorum. Çünkü dünyanın bizimle ilgili bilgi sahibi olması her za-
man güzel bir şey. Firmamıza gelince; Granoro, 1967 yılında 
Attilio Mastromauro tarafından kurulan bir firma. Firmamızın 
kurucusu Mastromauro’yu geçen yaz tam 102 yaşında kay-
bettik. Kendisi, hayatını tamamıyla bu firmaya adamıştı. En 
başından beri her zaman kaliteye odaklandı; kalite ve doğru 
fiyata... Bu yüzden Premium bir firma sayılmayız ama fiyatına 
göre iyi kalitede üretim yapan bir makarna üreticisiyiz.

Üretim tesislerimizde üç adet uzun makarna üretim hattı-
mız, 9 adet de kısa makarna üretim hattımız var. 17 bin pa-
let kapasiteli ürün depolama hattımız da var. Tesislerimizde 
İtalyan teknolojisi kullanıyoruz. Özellikle uzun süredir İtalyan 
firması Fava ile birlikte çalışıyoruz. 

Firma olarak ilk başlarda yalnızca İtalyan pazarına odak-
lanmıştık ancak son 20 yılda tüm dikkatimizi, ihracat yapa-
cağımız dış ülkelere yoğunlaştırdık ve birçok ülkeye ihracat 
yapmaya başladık. Günümüzde günde 400 tonluk üretim 
yapabiliyoruz. Üretimimizin yüzde 45’i İtalyan pazarına, yüz-
de 55’i ise ihracata aktarılıyor. Yani, ihracatta bir hayli yol 
katlettik. Doğrusu dünya genelinde her geçen gün daha faz-
la takdir görmek oldukça güzel bir duygu.

Yalnızca makarna üretimi mi gerçekleştiriyorsunuz? 
Evet, üretim tesisimiz yalnızca makarna için. Üretimimizi 

yalnızca Güney İtalya’da Bari yakınlarındaki Corato kasaba-
sında gerçekleştiriyoruz çünkü üretimin her aşamasıyla yakın-
dan ilgilenmek istiyoruz. Diğer rakiplerimizin yaptığı gibi dün-
yanın başka yerlerinde üretim tesislerimiz yok çünkü az önce 
de belirttiğim gibi üretimin her aşamasını kendi kontrolümüz 
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the world like other competitors do because we want 
to control every step of our production. From the very 
beginning till the end, we want to focus on quality and 
follow all the steps of the production. 

You told that more than 50 percent you export your 
products to outside of Italy. Which countries you ex-
port your products or which countries you are aiming 
to export? 

Asian countries are the most interested in our pro-
ducts. Korea, japan, Thailand and Malesia are the primary 
countries that we export.  But we also have quite a good 
market in the USA. We can add the European countries 
like Germany and France in our export area. Of course 
our target is to expand also, for example, in other African 
countries where we are already present. For example we 
are number one in South Africa. We sell a lot of pasta in 
South Africa and we are very popular there. We hope to 
extend our sales in some other African countries because 
African people really appreciate this kind of food. But of 
course in some regions in poor condition, so they may 
not be able to buy quality pasta. But my hope and our 
intention are to let these people understand what the dif-
ference is, and maybe have the possibility to buy Italian 
products. There is difference in the end.  

One needs a good raw material source to make pas-
ta production, especially for quality pasta production. 
In other words, you need quality durum wheat. How do 
you meet this requirement? 

Our production plant is in a town which is also the town 
of one of the biggest wheat players in the world, The Mo-
lino Casillo Company. As we are just in the same town 
with our wheat supplier we do not have the necessity to 
have a mill like other competitors. We buy the raw mate-
rial with desired amount and desired quality through our 
supplier.  No matter if the supplier produces semolina bu-
ying wheat from Australia, Canada and Italy and mixing 
them. So it’s not our problem; we just buy a certified raw 
material and then we manufacture, it is always the same.  

Could you tell us what is the difference between 
your products and your competitors’ products? What 
causes your company to stand out among them? 

I think that you can certainly feel and smell the flavor 
of good raw material in Granoro Pasta. This is first po-
int. When you cook Granoro Pasta you can smell a nice 
flavor of wheat. This is because we just have a lot of 
checks before accepting the raw materials. Raw mate-
rial is very important as you mentioned above. It is so 
important that for example the final product has got a 
brilliant yellow color. So this brilliant yellow color means 
that we have used very good wheat and nice semolina. 
This makes Granoro famous in the world.  It is due to 

altında tutmak istiyoruz. İşimizin başından sonuna kadar her 
aşamasında kaliteye odaklanmak ve üretim proseslerini ya-
kından takip etmek bizim için son derece önemli bir konu.

Ürünlerinizin yüzde 50’den fazlasının İtalya dışına gön-
derildiğinden bahsettiniz. Hangi ülkelere ihracat gerçek-
leştiriyorsunuz ya da hangi ülkeleri hedefliyorsunuz?

Ürünlerimizle en çok Asya ülkeleri ilgileniyor. Kore, Japon-
ya, Tayland ve Malezya ihracat yaptığımız başlıca ülkeler. 
Ancak aynı zamanda ABD’de de oldukça iyi bir pazar ağımız 
var. Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerini ihracat pazar-
larımız arasında saymalıyız. Elbette hedefimiz, hâlihazırda iş 
yapıyor olduğumuz Afrika ülkelerinde de daha geniş bir ala-
na yayılmak. Örneğin Güney Afrika’da bir numarayız. Güney 
Afrika’da çok sayıda makarna satıyoruz ve orada oldukça 
popüleriz. Bu başarıyı diğer Afrika ülkelerinde de sağlamayı 
umuyoruz çünkü Afrikalılar gerçekten bu tip gıdayı seviyor. 
Elbette Afrika’nın bazı bölgelerinde son derece zor yaşam 
koşulları söz konusu ve bu koşullarda yaşayan insanlar ka-
liteli makarna alamayabilirler. Ancak gelecekte benim umu-
dum ve niyetim, bu insanların kaliteli makarnanın farkını 
anlamalarını sağlamak ve İtalyan ürünlerini alma ihtimalini 
arttırmak. Neticede kaliteli makarnanın bir farkı var. 

Makarna üretimi, özellikle de kaliteli makarna üretimi 
için iyi hammadde kaynağına sahip olmak bir zorunlu-
luk. Yani kaliteli durum buğdayına ihtiyacınız var. Durum 
buğdayı ihtiyacınızı nereden, nasıl karşılıyorsunuz? 

Üretim tesislerimiz, dünyanın en büyük durum buğdayı 
üreticilerinden biri olan Molino Casillo’nun bulunduğu kasa-
bada yer alıyor. Bize hammadde sağlayan firma ile aynı ka-
sabada yer aldığımız için diğer rakiplerimiz gibi bir değirmen 
kurmaya ihtiyaç duymadık. İstediğimiz miktardaki ve kalite-
deki hammaddeyi, tedarikçimizden satın alıyoruz. Tedarik-
çimiz Avustralya’dan, Kanada’dan ya da İtalya’dan durum 
buğdayı alıp bunların karışımıyla irmik üretebilir. Bu bizim 
için fark etmez; önemli olan ihtiyacımıza uygun hammadde 
sağlaması. Her zaman aynı sistemle çalışıyor; hammaddeyi 
alıyor ve üretim yapıyoruz. 

Sizce ürünlerinizi, rakip firmaların ürünlerinden ayıran 
nedir? Bize sizi farklı kılanın ne olduğunu anlatabilir mi-
siniz?

Bence Granoro makarna, size iyi bir hammaddenin tadını 
ve kokusunu hissettirir. Bu birinci fark. Yani Granoro makar-
nayı pişirdiğinizde buğdayın o hoş kokusunu alabilirsiniz. 
Bunun sebebi de hammaddeyi almadan önce çok sayıda 
kontrolden geçirmemizdir. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi 
hammadde çok önemli. O kadar önemli ki, ancak iyi bir 
hammaddenin sonucu olarak parlak sarı renkli bir ürün elde 
edebilirsiniz. Bir makarnada parlak sarı renk görüyorsanız, 
bu, ürünün üretiminde iyi bir buğday ve irmik kullanıldığı an-
lamına gelir. Bir de elbette yenilik var. Yenilik Granoro’yu hem 
İtalya’da hem de dünya genelinde ünlü yapan özellik. Bunun 
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sebebi tariflerimiz, teknik stratejimiz ya da teknik ekibimizin 
becerikliliği olabilir. Aynı zamanda su da çok önemli bir ayrın-
tı. Biz çeşme suyu kullanıyoruz ancak çeşme suyumuz bizim 
bölgemizin son derece güzel olan suyu. İşte tüm bunlar ma-
karnayı güzel ve farklı yapan detaylar. 

Sayın Malcangi, biliyorsunuz dünyada, makarnayla il-
gili şişmanlattığı yönünde yaygın bir kanı var. Günümüz-
de hala birçok insan makarnanın insanlara kilo aldırdığı-
na inanıyor. Bu kanıyla ilgili görüşünüzü ve makarnanın 
nasıl daha sağlıklı bir gıda olarak hazırlanabileceğini 
anlatır mısınız?

Elbette makarnanın kilo aldırdığı doğru değil, çünkü öyle 
olsaydı tüm İtalyanlar fazla kilolu olurdu. Makarnayı kilo aldırıcı 
yapan şey makarnayı neyle birlikte tükettiğinizdir; yani makar-
nada kullandığınız çeşniler, soslar ve benzerleridir. Eğer ma-
karnalarınız fazla yağlı ve bol malzemeliyse, belki de sebze ya 
da benzeri sosları denemelisiniz. Ancak eğer basit bir Akdeniz 
makarnası tarifi, hiç de kilo aldırıcı bir sunum olmaz. 

İnsanların gün içerisinde doğru oranda kalori alması gere-
kir. Eğer tüketici sporcuysa muhtemelen daha fazla makar-
na yiyebilir ama bir ofis çalışanıysa ve fazla hareket etmiyor-
sa günlük porsiyonu 70-80 gramdan fazla olmamalıdır.

 
Örneğin benim oğlum 15 yaşında genç bir erkek ve ma-

karnaya çok düşkün ancak çok fazla makarna tüketmesine 
rağmen incecik. Çünkü genç ve muhtemelen hareketli oldu-
ğu ya da metabolizması iyi çalıştığı için kilo almıyor. Yani bu 
tamamen kişiye özel bir durum. 

Sizce güzel bir makarna yiyebilmek için makarnayı 
nasıl pişirmek gerekir?

Makarnanın pişirimi gerçekten sizin kişisel zevkinize bağlı. 
İtalyanların makarnayı biraz diri sevdiğini biliyoruz. Örneğin 
ben tavsiye edilen pişirme süresine bakmam; yalnızca tada-
rak karar veririm. Yani benim fikrim pişirme sırasında tadına 
bakılması. Elbette bir de makarnadaki beyaz oluklara bak-
mak gerekiyor. Beyaz oluklar ne kadar az görülürse makar-
na o kadar iyi pişmiş demektir. Tabi başta da belirttiğim gibi 
bu tamamen tüketiciye ve onun damak zevkine kalmış bir 
seçim. 

Son olarak pazardaki hedeflerinizi bizimle paylaşır 
mısınız? 

Sanırım bunca üreticiyle rekabet edebilmek için yüksek 
kalite standartlarımıza ve ürünlerimize bağlı kalmalıyız. Örne-
ğin, yaşadığımız yer olan İtalya’nın Puglia bölgesiyle marka-
laşan özel makarna ürünümüz gibi. Yüzde 100 kaliteli ürün 
olarak markalaşan makarnamızın izlenebilirliği de yüzde 100 
Puglia’dan gelmektedir. Durum buğdayından nihai ürüne 
kadar her şeyi bu bölgede üretiyoruz. Bu yüzden markalaş-
tık. Bazı insanlar için buğdayın ve makarnanın nerede yetiş-
tirildiği ve üretildiği çok önemlidir.

our recipe, technical strategy or something that our tech-
nical staff is able to do. Also water is important; we use 
the tap water. But water is coming from near our region 
which is very good so all these things make good pasta. 

Ms. Malcangi, you know that there is common mis-
conception that pasta makes you gain weight. Today 
many people believe that pasta makes you overweight. 
Could you tell us your idea about this misconception 
and could you tell us how to prepare pasta as a healthy 
meal? 

Of course, it is not true that pasta makes people fat 
because otherwise all Italian people would be overweight. 
What makes pasta becoming fat food is what you put 
together with pasta; so the condiments, the sauces. If 
you have fatty pasta with rich ingredients then maybe you 
should try vegetables or related sauces with pasta. But if 
you have simple Mediterranean recipe pasta is not at all a 
food which makes you fat. 

People have to take the right intake of calories of cour-
se. If you are a sportsman probably you can have more 
but if you are in an office and if you are not moving a lot 
then you should be able to eat your daily portion which 
should not be more than 70-80 grams. 

For example my son who is a young boy of fifteen, he is 
incredibly eager of pasta. Although he can load really big 
volumes he is completely thin because he is young and 
probably he is moving or his metabolism is okay. So it is 
personal.

Could you tell us how to cook very good pasta? 
The cooking of pasta really depends on your personal 

taste. We know that Italians prefer to eat pasta a little bit 
hard. For example I do not read the cooking time, I just 
taste. I think it should be decided by tasting while cooking. 
My opinion is that you should not see the white rolls inside. 
When the white rolls are not seen any more, it means the 
pasta is well cooked. As I mentioned above, this really de-
pends on consumers and their personal tastes.

Finally, could you tell us about your targets in the market? 
I think that in order to compete with so many produ-

cers, we should stick to our high quality standards and 
products. For example, our dedicated pasta brand which 
got a trademark from Italian region Puglia (Apulia) where 
we live. The 100 percent traceability of our brand which 
got its trademark as 100 percent quality product comes 
from Puglia. We do everything from durum wheat to the 
final product in this particular area. For this, we have got 
a trademark. For some people it is very important to know 
where you have produced pasta and where you have cul-
tivated wheat. 
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Pizza şeflerine özel katkısız 
un üreten bir firma:

ANTIMO CAPUTO SRL

Stating that Napoli is one of the most impor-
tant regions in the world regarding pizza, 
Frencesco Miccu says they use a significant 
part of the flour produced for pizza produc-
tion and adds: “We are not interested in su-
permarket industry because our products 
are of high quality. It is specialized for the 
pizza makers, chefs and bakers.”

Napoli’nin özellikle pizza konusunda, dünyadaki en önemli bölge olduğunu ifade eden Frencesco 
Miccú, ürettikleri unların önemli bir bölümünün pizza üretiminde kullanıldığını söylüyor ve ekliyor: 
“Süpermarket endüstrisiyle de zaten ilgilenmiyoruz çünkü ürünlerimiz yüksek kalite ve pizzacılar, 
şefler ve fırıncılar için özel olarak üretiliyor. Yani Caputo markasıyla ürettiğimiz ürünleri yalnızca 
şefler kullanıyor.”

A company producing 
pure flour for pizza chefs: 

ANTIMA CAPUTO SRL

Antimo Caputo Srl is a flour factory which was establis-
hed in Napoli, the third largest city of Italy after Rome and 
Milano. Dating nearly back to a century ago as a family busi-
ness, the company is now managed by the third generation. 
Power and tradition are the main principles of the company.  
Giving information to our Magazine about Caputo Srl, Fren-
cesco Miccu says: “One of the historical mills of Napoli, our 
company Caputo was established in 1924. We are one the 
powerful and significant companies of Italy because we are 
located in Napoli. In other words, we are close to all pizza 
makers, bakers and related businesses in the country.” 

Antimo Caputo Srl, İtalya’nın nüfus itibariyle, Roma ve 
Milano’dan sonra üçüncü büyük şehri olan Napoli’de ku-
rulmuş bir un fabrikası. Neredeyse bir asırlık bir geçmişe 
sahip bir aile şirketi olan değirmen, şuan üçüncü nesil tara-
fından yönetiliyor. Güç ve gelenek firmanın ana değerlerini 
oluşturuyor. Caputo Srl ile ilgili dergimize bilgiler veren fir-
ma yetkilisi Frencesco Miccú, şunları aktarıyor: “Napoli’nin 
tarihi değirmenlerinden biri olan firmamız Caputo, 1924 yı-
lında kuruldu. İtalya’nın güçlü ve önemli firmalarından biri-
yiz çünkü yerimiz Napoli’de. Yani ülkedeki tüm pizzacılara, 
fırıncılara ve benzeri işletmelere yakın bir noktadayız.”

.........................................................................
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A SIGNIFICANT PART OF FLOUR 
IS USED FOR PIZZA 
Stating that Napoli is one of the most important regions 

in the world regarding pizza, Miccu says they use a signi-
ficant part of the flour produced for pizza production and 
adds: “Our customer are chefs and specialists. In other 
words, our flour is not for industrial production or sold 
in supermarkets. We are not interested in supermarket 
industry because our products are of high quality. It is 
specialized for the pizza makers, chefs and bakers. Only 
the chefs use the products that we produce as Caputo. 

Exporting to 15 countries in the world, Frencesco Mic-
cu says that they export to USA, Japan, Australia and 
England as well as some Middle Eastern countries such 
as Dubai, Kuwait and Qatar. Stating that they had activi-
ties in Turkey in the past, Frencesco Miccu said entering 
Turkish market is quite hard due to taxes. 

THE MOST IMPORTANT 
RAW MATERIAL SUPPLIERS 
CANADA, FRANCE AND GERMANY 
The most important issue for a flour mill is raw materi-

al, namely wheat supply. Operating with traditional met-
hods, Caputo meets its raw material requirement with 
imports. Company representative Miccu says “We import 
wheat and mix it with eight types to make produce” and 
he adds: “The wheat used in Italy is 75 percent imported. 
Wheat production is not high in Italy. Canada, France and 
Germany are among our primary raw material suppliers.”

Although wheat production is not high flour quality is 
very high. Frencesco Miccu points out this and sees this 
as the main reason for his consumers who are speciali-
zed in the work they produced. 

TRADITIONAL METHOD AND PURE FLOUR 
Frencesco Miccu states that Caputo mill uses Swiss and 

Italian technologies and informs us: “Our milling machine 
is Bühler’s technology, which is the leader in the industry. 
This machine is very suitable for our work. We have another 
machine of Ocrim. However, a significant part of our pro-
duction is realized in Bühler’s 
machine. Our machinery is 
slow; we make production with 
traditional methods. We mix 
Canadian, French, German 
and Italian wheat. This process 
is very slow so we do not lose 
protein. In addition, we do not 
use any enriching material or 
additive. We only use wheat 
because we are combining the 
nature with pizza making. 

UNUN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ PİZZA 
İÇİN KULLANILIYOR
Napoli’nin özellikle pizza konusunda, dünyadaki en önemli 

bölge olduğunu ifade eden Miccú, ürettikleri unların önemli bir 
bölümünün pizza üretiminde kullanıldığını söylüyor ve ekliyor: 
“Müşterilerimizin çoğu pizza şeflerinden ve uzmanlarından 
oluşuyor. Yani unlarımız, endüstriyel bazda üretilen ve süper-
marketlerde satılan türden değil. Süpermarket endüstrisiyle 
de zaten ilgilenmiyoruz çünkü ürünlerimiz yüksek kalite ve 
pizzacılar, şefler ve fırıncılar için özel olarak üretiliyor. Yani Ca-
puto markasıyla ürettiğimiz ürünleri yalnızca şefler kullanıyor.”

Bunun yanı sıra 15 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini de 
ekleyen Frencesco Miccú, ağırlıklı olarak ABD, Japonya, 
Avustralya ve İngiltere’ye un ihraç ettiklerini, bunların dışın-
da Dubai, Kuveyt ve Katar gibi bazı Ortadoğu ülkelerinin de 
ihracat yaptıkları ülkeler arasında yer aldığını belirtiyor. Geç-
mişte Türkiye’ye yönelik çalışmalarının da olduğunu belirten 
Frencesco Miccú, ancak vergi düzenlemelerinden dolayı 
Türkiye pazarına girmelerinin çok zor olduğunu belirtiyor. 

EN ÖNEMLİ HAMMADDE TEDARİKÇİLERİ:
KANADA, FRANSA VE ALMANYA
Bir un değirmeni için en önemli şey hammadde, yani buğ-

day temini. Geleneksel yöntemle üretim yapan Caputo un de-
ğirmeni, hammadde ihtiyacını önemli oranda ithalatla karşılıyor. 
Firma yetkilisi Miccú, “Buğdayı ithal ediyoruz ve üretimimizi 
sekiz çeşit buğdayı karıştırarak yapıyoruz.” diyor ve ekliyor: 
“İtalya’da kullanılan buğdayın yüzde 75’i ithaldir. Ülkemizde 
geniş çaplı bir buğday üretimi yok. Kanada, Fransa ve Alman-
ya en önemli hammadde tedarikçilerimiz arasında yer alıyor.” 

Ülkede çok büyük çaplı buğday üretimi olmasa da üretilen 
unun kalitesi oldukça yüksek. Frencesco Miccú da bu konu-
ya dikkat çekiyor ve müşterilerinin işlerinde uzman kişilerden 
oluşmasını, bunun en önemli nedeni olarak gösteriyor.

GELENEKSEL YÖNTEM VE KATKISIZ UN…
Frencesco Miccú, Caputo değirmeninde İsviçre ve İtal-

yan teknolojisinin kullanıldığını belirtiyor ve şu bilgiyi veriyor: 
“Öğütme makinemiz, bu teknolojideki lider firmalardan olan 
Bühler’in teknolojisi. Bühler’in bu makinesi bizim işimiz için 

oldukça uygun. Bir de Ocrim’in bir makinesini 
kullanıyoruz. Ancak üretimin, yani öğütmenin 
önemli bir bölümü Bühler’in makinesinde ger-
çekleşiyor. Makinelerimiz çok yavaş ve gele-
neksel yöntemle üretim yapıyoruz. Üretim es-
nasında Kanada, Fransa, Almanya ve İtalya’da 
üretilen buğdayları karıştırıyoruz. Bu işlem çok 
yavaş gerçekleşiyor ve bu sayede protein kay-
betmiyoruz. Ayrıca hiçbir zenginleştirici ve katkı 
maddesi de kullanmıyoruz. Yalnızca buğdayın 
kendisini kullanıyoruz çünkü doğayı pizza yapı-
mıyla birleştiriyoruz.”
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Ecothermatik™ ile 
en ekonomik makarna kurutma

An innovative and 
economical way 

for drying pasta with
 Ecothermatik™

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

Product Manager Pasta - Makarna Ürün Müdürü
Bühler AG

Marco LOSCHI

Drying pasta requires significant energy. Not only is Bühler’s Ecothermatik™ long-cut pasta dryer 
supremely energy-efficient, it also sustains product quality and production reliability.

Makarnayı kurutmak ciddi derecede enerji gerektirir. Bühler’in Ecothermatik™ uzun makarna 
kurutucusu, hem mükemmel derecede enerji verimliliği sunar hem de ürün kalitesini ve üretim 
güvenilirliğini artırır.

Making pasta involves a process of mixing flour or 
semolina with water, working it into dough and then 
pressing it through a mold – creating the moist pasta 
which, once upon a time, might have been hung outside 
to dry in the wind. Today, however, we have a revoluti-
onary machine to do this work. Launched in 2012, the 
Ecothermatik™ long-cut pasta dryer was the result of 
Bühler’s work to develop a pioneering new drying so-
lution that would not only use significantly less energy, 
but act on product quality at the same time. Now, the 
company is providing this innovative system in a version 
that can accommodate capacities between 3,500 and 
5,500 kilograms per hour.

EXCELLENT ENERGY EFFICIENCY
LOWER OPERATING COSTS 
The machine’s key feature is its reduced energy con-

sumption, made possible due to functions such as 
in-process heat recovery. The hot, humid exhaust air 
from inside the dryer is fed into a heat exchanger, which 
condenses the water and conveys the energy from the 
exhaust air back into the heater. This reduces thermal 

Makarna yapımı, unun ya da irmiğin suyla karıştırılma-
sı, hamur haline getirilmesi ve sonra da hamurun kalıpta 
şekillendirilmesi proseslerinden oluşmaktadır. Şekil alan 
nemli makarna, bir zamanlar rüzgârda kurutulmak için 
dışarıya asılıyor olabilir. Ancak bugün bu işlemi gerçek-
leştirecek devrim niteliğinde bir makineye sahibiz. 2012 
yılında piyasaya sürülen Ecothermatik™ uzun makarna 
kurutucusu, Bühler’in hem ciddi oranda daha az enerji 
tüketecek hem de aynı zamanda ürün kalitesini artıracak 
yeni ve öncü bir kurutma çözümü geliştirme çabalarının 
sonucudur. Firma şuanda bu inovatif sistemin saatte 
3,500 ve 5,500 kg kapasiteyle çalışan versiyonunu sun-
maktadır.  

MÜKEMMEL ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
DAHA AZ OPERASYON MALİYETİ 
Makinenin temel özelliği enerji tüketimindeki düşüştür. 

Bu da proses esnasındaki ısı kazanımıyla mümkün olmak-
tadır. Kurutucunun içinden dışarıya atılan sıcak ve nemli 
hava, ısı dönüştürücüye gönderilir. Isı dönüştürücü suyu 
yoğunlaştırır ve ısıtıcıya gönderilen atık havadaki enerjiyi 
iletir. Bu da termal enerji gereksinimini yüzde 40 oranında 
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energy requirements by 40 percent. Not only that, but 
the system also needs 20 percent less cooling energy 
thanks to optimized air flow and intelligent heat mana-
gement. To top it all off, fans featuring a special blade 
shape more efficiently generate the necessary air cir-
culation, yielding an additional 10 percent in electrical 
energy savings. As a result, drying a metric ton of pasta 
consumes just 150 kWh instead of 250 kWh – a saving 
that translates directly into a higher margin for manufac-
turers, as well as improving environmental performance.

IMPROVED QUALITY 
WITH MORE HUMID DRYING AIR
The equipment’s special drying process also helps pro-

duct quality. Drying conditions in conventional systems 
bring the moisture content down rapidly, but also can 
create stress or tiny cracks that can lead to breakages 
during cooking or even packaging, particularly in the case 
of long-cut pasta such as spaghetti. The result is that 
a longer stabilization phase is required for conventional 
dryers in order to relieve this stress. The Ecothermatik™ 
uses more humid air, which means that the pasta retains 
its rubbery state during the entire drying process. This 
creates less stress, cutting down the stabilization phase 
by approximately 30% and preventing breakage. In addi-
tion, it’s an ideal method for cross-linking the proteins in 
pasta, which is key for cooking stability and bite.

NEW TRANSPORT SYSTEM 
FOR BETTER PRODUCTION RELIABILITY
Bühler is now offering its system in a version that can 

accommodate capacities between 3,500 and 5,500 ki-
lograms per hour, a ran-
ge of output critical for 
market success. Despi-
te this ability to process 
higher volumes, its de-
sign leverages the shor-
ter stabilization time and 
requires less space in the 
factory. Production relia-
bility has also been imp-
roved thanks to a new 
chain transport system 
which, in vertical passa-
geways, simultaneously 
conveys two sticks con-
taining pasta to a higher 
or lower level. As a re-
sult, the chain speed is 
reduced by 50 percent, 
increasing accuracy and 
thus enhancing produc-
tion reliability.

azaltır. Sistem aynı zamanda, optimize edilmiş hava akımı 
ve akıllı ısı yönetimi sayesinde yüzde 20 daha az soğut-
ma enerjisine ihtiyaç duyuyor. Bunu daha yüksek seviyeye 
çıkarmak için bıçak şeklindeki fanlar gereken hava sirkü-
lasyonunu daha etkili bir şekilde oluşturup elektrik enerjisi 
tasarrufunda yüzde 10 daha fazla verim sağlıyor. Sonuç 
olarak 1 ton pastayı kuruturken 250 kWh yerine 150 kWh 
tüketilmektedir. Bu tasarruf, üreticiler için doğrudan daha 
yüksek bir kar marjına dönüşmekte, çevresel performansı 
da artırmaktadır. 

DAHA NEMLİ KURUTMA HAVASI 
VE KALİTE ARTIŞI  
Ekipmanın özel kurutma prosesi aynı zamanda ürün 

kalitesini de artırmaktadır. Geleneksel sistemler, kurutma 
havasını güçlü bir şekilde makarnaya yükleyerek nem içeri-
ğinin hızlı bir şekilde düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca, 
özellikle spagetti gibi uzun makarnaların pişirimi ya da pa-
ketlenmesi esnasında kırılmaya kadar giden olumsuzlukla-
ra ya da minik çatlaklara yol açmaktadır. Sonuçta bu ge-
rilimi azaltmak için daha uzun süreli stabilizasyon aşaması 
gerekmektedir. Bu yaklaşımın faydalarını şöyle açıklamak 
mümkündür: The Ecothermatik™ daha nemli bir hava kul-
lanır. Bu da makarnanın lastiksi yapısını kurutma prosesi 
boyunca sürdürmesi anlamına gelir. Bu sayede daha az 
gerginlik meydana gelir; stabilizasyon aşaması yüzde 30 
oranında kısalır ve kırılmalar önlenir. Ayrıca bu, makarnada-
ki proteinlerin çapraz bağlanması, yani pişirme stabilitesini 
ve makarnanın diriliğini artırmak için de ideal bir yöntemdir. 

ÜRETİMDE DAHA YÜKSEK GÜVENİLİRLİK 
İÇİN YENİ TAŞIMA SİSTEMİ 

Bühler şimdi sunduğu siste-
min bir versiyonu saatte 3.500 
ve 5.500 kilogram arasında ka-
pasite barındırabiliyor. Bu kapa-
site, pazar başarısı için önemli 
bir çıkış aralığıdır. Daha yüksek 
miktarda işlem yapabilme bece-
risine rağmen makine, tasarımı 
gereği daha düşük stabilizas-
yon süresi kullanmakta ve fab-
rikada daha az yer kaplamakta-
dır. Üretim güvenilirliği de yeni 
zincirli taşıma sistemi sayesinde 
iyileştirilmiş durumda. Bu sis-
tem dikey geçişlerde makarna-
yı taşıyan iki çubuğu aynı anda 
daha yüksek ya da daha düşük 
seviyeye iletmektedir. Sonuç 
olarak zincir hızı da yüzde 50 
oranında azaltılmış, işin inceliği 
artmış ve bu sayede de üretim 
güvenilirliği de gelişmiştir. 
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HAMUR İŞLERİMİZ 
DÜNYA MUTFAĞINDA

OUR PASTRY IS IN 
WORLD CUISINE

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

General Manager - Genel Müdür
APACK Ambalaj Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Muharrem DEMİR

“Uncooked, precooked or cooked bakery products are packaged with MAP. The product of which 
shelf life is extended for 7-10 days is quick-frozen with this packaging style. So its shelf life may 
be extended for 6 months more. The product, in MAP package, is distributed to project points in 
cold chain without being affected by icing and dampening due to cooling.”

“Çiğ, ön pişirme ya da tam pişirme işlemi gören unlu mamuller, MAP ile kapatılır. Bu ambalajlama 
ile 7-10 gün kadar raf ömrü kazanan ürün, ambalajı içinde şoklanır. Böylece en az 6 ay daha raf 
ömrü kazanır. Ürün MAP ambalaj içinde, soğumanın oluşturduğu buzlanma, nemlenme gibi etki-
lerden korunarak, soğuk zincirde proje noktalarına dağıtılır.”

Pastries that our mothers baked are maybe the best in 
our cuisine. Pastries, buns, desserts, puffs, cakes and 
breads… However it is easy at all to convey all these fla-
vors that our mothers baked to the world cuisine. Crispy 
pastries would soften, soft buns would become rubbery, 
water heurek with cheese would get mould, and breads 
would become hard to bite. 

Today, the most suitable way to convey these flavors 
to the global consumers is central kitchen system. As 
APACK, we have been focusing on this issue for the last 
couple of years; we have come a long way. It is not very 
easy to reach global standards in bakery products; it 
requires effort, time and investment. 

With this method, uncooked, precooked and cooked 
products in central kitchen are packaged with MAP 
(Modified Atmosphere Packaging). Extending its shelf 

Belki de mutfağımızın en kıymetlisi annemizin mutfağın-
dan çıkma hamur işleri. Börekler, çörekler, tatlılar, bezeler, 
kekler, ekmekler… Ama annemizin pişirdiği anda taze taze 
yediğimiz bu lezzetleri dünya mutfağına ulaştırmak hiç de 
kolay değil. Bu yolculukta çıtır çıtır börekler yumuşar, pa-
muk gibi çörekler lastik gibi olur, peynirli su böreği küflenir, 
ekmekleri ısırmak mümkün olmaz.

Bu nefis lezzetleri aynı şekilde dünya tüketicilerine ulaş-
tırmanın bugünlerde uygulanmaya başlanan en uygun 
yolu, merkezi mutfak sisteminden geçiyor. APACK olarak 
son birkaç yıldır bu konu üzerinde yoğunlaştık, çok yol 
kat ettik. Unlu mamullerde dünya standartlarına ulaşmak 
hiç de kolay değil, hem emek hem zaman hem de yatırım 
gerektiriyor.

Bu yöntemde, merkez mutfakta üretilen çiğ - ön pişirilmiş 
- tam pişirilmiş ürünler, MAP (Modified Atmosphere Packa-
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life 7-10 days more with this packaging style, the pro-
duct is quick-frozen in the package. So its shelf life ex-
tends 6 months more. The product, in MAP package, is 
distributed to project points in cold chain without being 
affected by icing and dampening due to cooling. Tha-
wed at room temperature on project point, the product 
reaches again 7-10 day shelf life that MAP provides. 
It is served as cooked or heated. In other words, it 
is delivered to the customer as if it is just out of your 
mother’s oven without additives, losing its taste and 
visual condition. 

There a couple of significant issues in this method. 
The first one is the packaging technic. MAP and Vacu-
um are the most compatible technic with quick-freezing, 
the second phase. However, the plate and the top film 
should be compatible with the product quality and app-
lication temperature. 

There is a significant difference between “Quick-fre-
ezing” and “Freezing”. “Quick-Freezing” is defined as 
the real freezing process as the liquid of the product 
is transformed from liquid phase to solid phase by re-
ducing the product’s temperature. Freezing the product 
until 0°C /-18°C is accepted as the standard in frozen 
food industry. Temperature change is operated in three 
phases while reducing the temperature of the product. 
Various parts of the product are processed through the-
se phases in different periods. 

With IQF method, vegetables-fruits and fisheries re-
main fresh until its expiration date for 2 years; bakery 
products also remain fresh at -18°C for a year. Food 
products are frozen one by one at -40 ºC with Individual 
Quick Frozen method which is abbreviated as IQF, Indi-

ging) ile kapatılır. Bu ambalajlama ile 7-10 gün kadar raf 
ömrü kazanan ürün, ambalajı içinde şoklanır. Böylece en 
az 6 ay daha raf ömrü kazanır. Ürün MAP ambalaj içinde, 
soğumanın oluşturduğu buzlanma, nemlenme gibi etkiler-
den korunarak, soğuk zincirde proje noktalarına dağıtılır. 
Proje noktasında oda sıcaklığında çözülen ürün, tekrardan 
MAP ambalajın sağladığı 7-10 günlük raf ömrüne geri dö-
ner. Pişirilerek veya ısıtılarak servise sunulur. Yani katkısız, 
lezzetini ve görsel kondisyonunu kaybetmeden annemizin 
mutfağından çıkmışçasına son tüketiciyle taptaze buluşur.

Bu yöntemde dikkat etmemiz gereken kritik birkaç nokta 
var. Bunlardan ilki, ürünün ilk ambalaj tekniğidir. MAP ve Va-
kum, ikinci aşama olan şoklama ile en uyumlu ambalaj tek-
niğidir. Ancak kullandığınız tabağın ve üst filmin, ürün niteli-
ğine ve uygulama sıcaklığına uygun olması gerekmektedir.

“Şoklama” ve “Donmuş Muhafaza” tanımları arasında 
önemli bir fark vardır. “Şoklama”, ürünün ısısının alınarak 
içindeki mevcut suyun çoğunluğunun sıvı fazdan katı faza 
geçirildiği gerçek dondurma işlemini tanımlar. Ürünün 0°C 
/-18°C dengelenmiş sıcaklığa kadar dondurulması, don-
durulmuş gıda sanayinde standart olarak kabul edilmiştir. 
“Şoklama” prosesi esnasında ürünün ısısı alınırken, sıcak-
lık değişimi üç kademede gerçekleşir. Ürünün değişik kı-
sımları bu üç kademeden farklı zamanlarda geçer.

IQF Yöntemiyle dondurulmuş sebze-meyve ve su ürün-
leri 2 yıl, unlu mamuller ise 1 yıl; -18°C’deki derin dondu-
rucuda son kullanma tarihine kadar tazeliğini korur. Açılımı 
“Individual Quick Frozen” olan IQF yöntemiyle gıda ürün-
leri çok kısa sürede -40 ºC soğukta tek tek dondurulur. Bu 
işlem, ürünlerin içindeki suyun donmasıyla gerçekleşir ve 
bu yolla gıda ürünlerinin katkı maddesiz uzun ömürlü ol-
ması sağlanır. IQF yöntemi ile ürünler -40 derecede şokla-
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vidual Quick Frozen.  This process is realized by freezing 
the liquid in the products and this method enables food 
products to be additive-free and long-lasting. The pro-
ducts are quick-frozen at -40 ºC and stored at -18°C 
with IQF method so that microorganisms which cause 
rottenness in frozen foods cannot grow; foods cannot 
rot and do not lose their nutritional values. 

To avoid nutritional loss during freezing, this process 
should be realized without cracking the cell membrane. 
During this process, foods should pass to -5°C very 
quickly. 

“Freezing” should be defined as keeping the frozen 
product at a stable temperature. The products which are 
quick-frozen with IQF method can be stored at -18°C in 
the refrigerator for 24 hours and in freezer for 7 days. 

Nutritional value of frozen products equals to fresh fo-
ods. According to the test results, Vitamin C amount in 
frozen vegetables such as green bean and spinach is 
higher than in fresh vegetables. There are many pro-
ducts sold as frozen in market shelves. But we should 
cook them at home. However, we are in fast consuming 
age. Especially in developed countries, people are far 
from using their kitchen at home. Moreover, these peop-
le with limited time have enough of eating fast-food. So 
the project points have been developed for this reason. 
This concept which is intended to deliver homemade fo-
ods to the tables very quickly is the nourishment method 
of the future. 

One of the most efficient methods to present our mot-
hers’ pastries is this presentation method in these pro-
ject points. 

narak donduruldukları ve -18°C saklandıkları için, dondu-
rulmuş gıdalarda çürüme sebebi olan mikroorganizmaların 
üremesi ve bunun sonucunda ürünlerin bozulması, besin 
değerlerinin kaybolması mümkün değildir.

Dondurma işlemi sırasında besin kaybını önlemek için 
bu işlem besinlerin hücre zarı çatlatılmadan gerçekleşmesi 
gerekmektedir. Bu işlemde besinlerin -5°C ısıya çok hızlı 
bir şekilde geçmelerini gerektirir.

“Donmuş Muhafaza” tanımı ise, halihazırda dondurul-
muş bulunan ürünün seçilmiş sabit bir sıcaklıkta muhafa-
zası olarak anlaşılmalıdır. IQF yöntemiyle şoklanmış ürünler, 
buzdolabında 24 saat, buzlukta 7 gün, -18 °C’deki derin 
dondurucuda son kullanma tarihine kadar saklanabilir.

Dondurulmuş ürünlerin besin değerleri, taze satılan 
ürünlere eş değerdir. Hatta yapılan test sonuçlarına göre 
taze fasulye, ıspanak gibi bazı dondurulmuş sebzelerin 
bünyelerinde bulundurdukları C vitamini değeri, taze olan-
larına göre daha yüksek çıkmaktadır.

Market raflarında dondurulmuş olarak tüketime sunulan 
pek çok ürün var. Ama bunları mutlaka evimize götürüp 
pişirmemiz gerekir. Oysa hızlı tüketim çağındayız. Özellikle 
gelişmiş ülkelerde insanlar artık evlerindeki mutfağı kullan-
maktan çok uzaklaştılar. İşin ilginç tarafı, zamanı çok az 
olan bu insanlar, artık fastfood yemekten de usandılar. İşte 
proje noktaları bu ihtiyaçtan dolayı geliştirildi. Ev yemeği 
kıvamındaki ürünleri, çok hızlı bir biçimde sofraya getir-
meyi amaçlayan bu konsept geleceğin beslenme yöntemi.

Annemizin hamur işlerini dünya pazarına sokabilmenin 
en verimli yöntemlerinden birisi, işte bu proje noktalarında 
yapılan sunum biçimidir.
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Pasta, Wheat, Pulses and Vegetable Oils Promotion Group (MBTG) set a course for 2016 during the 
workshop that was organized in Antakya in January.

Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu (MBTG), Ocak ayında Antakya’da ger-
çekleştirdiği çalıştayda 2016 için yeni yol haritasını belirledi.

Pasta, Wheat, Pulses and Vegetable Oils Promotion 
Group (MBTG) organized a workshop in Antakya to 
more effectively promote the Turkish products in global 
markets, set a course, discuss the problems of the in-
dustry and plan an activity calendar for 2016. Problems 
of the industry and activities for 2016 were discussed 
and a new course was set during the workshop which 
gathered high level institutions and private sector rep-
resentatives. 

In his opening speech, the President of MBTG M. 
Surur Aydın informed the participants about the ac-
tivities that were realized by MBTG in 2015 and the 
agenda of 2016. Aydın said there were 15 promotion 
groups, MBTG had a different responsibility than the 
other promotion groups and they were trying hard to 
fulfill this responsibility. The participants watched a 
commercial film about vegetable oils which was filmed 
by MBTG and is now being showed in Iraq. 

PROBLEMS AND TARGETS 
A panel which senior executives from public institu-

tions attended was organized in the first section of the 
workshop that was realized by Mustafa Bayram, the 
Dean of Gaziantep University Engineering Faculty. The 
representatives of exporter companies stated their ex-
pectations about solutions by telling their problems to 
senior executives of public institutions during the ques-
tion-answer section of the panel on which the latest 
developments and future expectations were discussed. 
Following the successful workshop, the participants 
formed a table for each industry to determine their in-
dustrial targets for 2016. They analyzed current mar-
kets and the situation of these markets, determined the 
countries on product basis and necessary promotional 
activities in these countries. PAK-DER also presented 
a project about the contributions of pulses to healthy 
life during the workshop organized by MBTG. Follow-
ing the presentation, the results obtained from the first 
day’s works were transferred to the participants by the 
head of tables. 

Getting ready to have a busy year in 2016, MBTG 
announced that they would attend the fairs in India, 
Turkmenistan and Dubai in January and February. 

Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım 
Grubu (MBTG), Türk ürünlerinin dünya pazarlarında 
daha etkin tanıtımını sağlamak, yol haritası belirlemek, 
sektörlerin sorunlarının masaya yatırmak ve 2016 yılı 
faaliyet takvimini belirlemek amacıyla Antakya’da bir 
çalıştay düzenledi. Üst düzey kurumlarla, özel sektör 
temsilcilerini buluşturan çalıştayda, sektörel sorunlar ve 
2016 yılıyla ilgili faaliyetler masaya yatırılarak, yeni yol 
haritası oluşturuldu.

MBTG Başkanı M. Surur Aydın, yaptığı açılış konuşma-
sında, 2015 yılında MBTG tarafından yapılan faaliyetlerle 
ve 2016 yılı gündemiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi. Aydın, 
Türkiye’de 15 tanıtım grubunun faaliyette bulunduğunu, 
MBTG’nin diğer tanıtım gruplarından farklı bir sorumluluk 
üstlendiğinin farkında olduklarını ve bu görevi layıkıyla yerine 
getirme adına büyük çaba sarf ettiklerini ifade etti. Katılımcı-
lara MBTG tarafından çekilen ve Irak’ta yayınlanmaya başla-
nan bitkisel yağlar reklam filmi de izlettirildi.

SORUNLAR VE HEDEFLER
Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 

Mustafa Bayram’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ça-
lıştayın ilk bölümünde, kamu kurumlarından üst düzey 
yöneticilerin katıldığı bir panel düzenlendi. Güncel ge-
lişmelerin ve önümüzdeki döneme dair beklentilerin de-
ğerlendirildiği panelin soru-cevap bölümünde ihracatçı 
firmaların temsilcileri kamu üst düzey yöneticilerine so-
runları anlatarak çözüm yolunda beklentilerini dile getir-
di. Başarılı geçen çalıştayın ardından katılımcılar sektör-
le ilgili 2016 yılına yönelik hedeflerin belirlenmesi için her 
sektör için ayrı bir masa oluşturdu. Mevcut pazarların ve 
bu pazarların durumlarının analizi, ürün bazında ülkelerin 
belirlenmesi ve bu ülkelerde yapılması gereken tanıtım 
faaliyetlerle ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. 
MBTG tarafından Antakya’da düzenlenen çalıştayda, 
PAK-DER tarafından da bakliyatın sağlıklı yaşama kat-
kılarına dair bir proje sunumu gerçekleştirildi. Sunumun 
ardından ilk günkü çalışmalardan elde edilen sonuçlar 
masa başkanları tarafından katılımcılara aktarıldı.

2016 yılını yoğun bir çalışmayla geçirmeye hazırlanan 
MBTG’nin, Ocak ve Şubat aylarında Hindistan, Türkme-
nistan ve Dubai’de düzenlenecek fuarlara katılacağı da 
açıklandı.

MBTG, 2016 yol haritasını belirledi

MBTG set a course for 2016
..................................................................................
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A leading brand for bakery products and bread industry, 
Doygun has also become a solution partner of industrial 
kitchens such as hotels, restaurants, cafes and catering 
companies with its Doygun Professional Brand. Doygun 
Professional which offers hundreds of varieties for fresh 
baked products and frozen products includes a series 
goods from traditional flavors such as bagels, buns and 
pastries to croissant, Danish, swirl and salty-sweet cook-
ies as well as bread varieties and tortilla. Doygun Profes-
sional products offer significant advantages since they can 
be prepared economically, practically and rapidly. Com-
panies make huge savings in the most significant areas 
which increase costs for time, space, qualified employees, 
raw materials and production. 

Offering hundreds of varieties always with the same 
quality and taste, Doygun Professional reaches İstanbul, 
Kocaeli and Tekirdağ regions with its own distribution 
channel and the rest of Turkey with its dealers. 

Doygun Marketing Manager Murat Sertan Sağmanlı says 
as follows about the advantages of Doygun Professional 
products for industrial kitchens: “First of all, companies need 
to invest in this area, gather many elements together such as 
kitchens, equipment, materials and employees. This causes 
additional costs for the companies. Doygun Professional 
products provide a great convenience for these companies. 
Problems such as purchasing manufacturing equipment, hir-
ing more employees, following ever-changing raw material 
prices, providing a standard for products will no longer be 
significant for the industry professionals using Doygun Pro-
fessional products. We enable the same product to be ob-
tained with the same quality and taste without any effort by 
presenting the quality in practical, reliable and risk-free way.”

Unlu mamuller ve ekmek sektörünün öncü markası 
Doygun, otel, restoran, kafe ve catering firmaları gibi en-
düstriyel mutfaklara Doygun Profesyonel markası ile çö-
züm ortağı oluyor. Pişmiş taze ürünler ve donuk ürünlerde 
yüzlerce çeşidi bulunan Doygun Profesyonel’in ekmek 
çeşitleri ve tortillanın yanı sıra simit, açma, poğaça gibi 
geleneksel tatlardan kruvasan, danish, swirl ve tatlı-tuz-
lu kurabiyelere kadar çok sayıda farklı lezzeti bulunuyor. 
Doygun Profesyonel ürünleri ekonomik, pratik ve hızlı ha-
zırlanıyor olması bakımından önemli avantajlar sunuyor. 
İşletmeler zaman, mekân, kalifiye eleman, hammadde ve 
üretim gibi maliyetleri artıran en önemli alanlarda yüksek 
tasarruf sağlıyor. 

Ev dışı mutfaklara her zaman aynı kalite ve lezzetle 
yüzlerce çeşit ürün sunan Doygun Profesyonel, İstanbul, 
Kocaeli ve Tekirdağ bölgelerine kendi dağıtım kanalıyla, 
Türkiye geneline ise bayileri aracılığıyla ulaşıyor. 

Doygun Ticaret ve Pazarlama Müdürü Murat Sertan 
Sağmanlı, Doygun Profesyonel ürünlerinin ev dışı mutfak-
lar için sağladığı avantajları şu şekilde anlatıyor: “Öncelikle 
işletmelerde üretim yapmak için bu alana ayrı bir yatırım 
yapılması, mutfak, ekipman, malzeme, çalışan gibi birçok 
unsurun bir araya getirilmesi gerekiyor. Bu da işletmeler 
için ayrı bir maliyet konusu oluyor. Doygun Profesyonel 
markalı ürünlerimiz ise firmalar için büyük kolaylık sağlıyor. 
İmalat ekipmanları satın almak, fazla sayıda personel is-
tihdam etmek, sürekli değişen hammadde fiyatlarını takip 
etmek, ürün standardını sağlamaya çalışmak gibi sıkıntılar 
Doygun Profesyonel ürünlerini kullanan sektör profesyo-
nelleri için geride kalıyor. Kaliteyi pratik, güvenilir ve risksiz 
şekilde sunarak aynı ürünün her zaman zahmetsizce, aynı 
kalite ve lezzetle elde edilmesine olanak sunuyoruz.”

Doygun Professional has become a solution 
partner of industrial kitchens such as hotels, res-
taurants, cafes and catering companies. Doygun 
products offer significant advantages to com-
panies as they can be prepared economically, 
practically and rapidly.

Doygun, otel, restoran, kafe ve catering firmaları gibi endüstriyel mutfaklara Doygun Profesyonel 
markası ile çözüm ortağı oluyor. Doygun ürünlerinin ekonomik, pratik ve hızlı hazırlanıyor olması 
işletmelere önemli avantajlar sunuyor.

Doygun endüstriyel 
mutfakların çözüm 
ortağı oluyor

Doygun to be the 
solution partner 
of industrial kitchens
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Drawing interest with its elaborate breads and specialty 
flavors, Backhaus offers brand new taste experiences to 
those with gluten sensitivity by diversifying its gluten-free 
product range. Backhaus offers gluten-free products 
from salty-sweet biscuits and all cake varieites to muffins 
and breads all together. The products prepared meticulo-
usly by Backhause chefs against gluten sensitivity which 
is known as wheat allergy can easily be consumed by 
those who choose gluten-free nutrition style, are with co-
eliac disease and gluten-sensitivity. 

Gluten-free muffin cake, gluten-free breads, gluten-free 
walnut brownie, gluten-free salty biscuit, gluten-free swe-
et biscuit and gluten-free cakes are offered as fresh at 
Backhause stores every day without preordering. 

Smart application Getir which 24/7 brings hundreds of pro-
ducts to the desired place has collaborated with Komşufırın 
which offers new flavors to Turkish 
people. All the products of Komşu-
fırın which is the symbol of new ge-
neration bakeries will be brought to 
consumers from now on. Fresh ba-
gels, pastries, bread types, cookies, 
sandwiches, cakes and biscuits will 
reach to consumers in 10 minutes 
via Getir. 

Özenle hazırladığı ekmekleri ve özel tatları ile dikkatleri 
üzerine çeken Backhaus, glütensiz ürünlerinin çeşitliliğini 
artırarak glüten hassasiyeti olanlara yepyeni lezzet de-
neyimleri yaşatıyor. Backhaus, tatlı-tuzlu kuru pastadan 
bütün pastalara; muffin’lerden ekmeklere kadar glütensiz 
lezzetleri bir arada sunuyor. Buğday alerjisi olarak bilinen 
glüten hassasiyetine karşı Backhaus şefleri tarafından ti-
tizlikle hazırlanan lezzetler; glütensiz beslenmeyi yaşam 
tarzına dönüştürenler, çölyak hastaları ve glüten intoleran-
sı bulunanlar tarafından rahatlıkla tüketilebiliyor. 

Glütensiz Muffin Kek, Glütensiz Ekmekler, Glütensiz Ce-
vizli Browni, Glütensiz Tuzlu Kuru Pasta, Glütensiz Tatlı 
Kuru Pasta, Glütensiz Yaş Pasta, Backhaus şubelerinde 
önceden sipariş vermeden her gün taze olarak yerini alıyor. 

Yüzlerce ürünü 7/24 istenilen noktaya getiren akıl-
lı telefon uygulaması Getir, Türkiye’yi yeni lezzetlerle ta-

nıştıran Komşufırın ile işbirliğine 
gitti. Yeni nesil fırıncılığın simgesi 
Komşufırın’ın tüm ürünleri bundan 
böyle tüketicinin ayağına gidecek. 
Taze taze simit, poğaça, ekmek 
çeşitleri, kurabiyeler, sandviçler, 
kekler ve gevrekler Getir’le yak-
laşık 10 dakika içinde kullanıcıya 
ulaşıyor.

Backhaus diversifies its product range with gluten-free products for those who care about health, 
are with coeliac disease and gluten sensivity. It is possible to reach fresh gluten-free products in 
Backhaus stores without preordering.

Backhaus, sağlığına önem verenler, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olanlar için glütensiz se-
çenekleri ile ürün yelpazesini genişletiyor. Backhaus şubelerinden glütensiz ürünlere önceden sipariş 
vermeden, anında ve taptaze ulaşılabiliyor.

Backhaus’tan 
glütensiz ürünler

Komşufırın’dan yeni bir işbirliği

Gluten-free products 
from Backhaus

New collaboration from Komşufırın
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IBATECH 2016, the only bakery technologies fair orga-
nized by Messe Stuttgart Ares, will be held in 50 thousand 
square meter halls as 1, 2, 2, 4 and 8 of Istanbul Expo 
Center (CNR Expo) between 14 and 17 April 2016. The 
fair is supported by EKMADER (Bread and Bakery Product 
Machine Industrialists’ Association) and GIDAKAT (Food 
Additives Industrialists’ Association). Companies from 20 
countries and 4 continents will exhibit in IBATECH 2016. 
More than 30 companies from Germany, Italy, France, 
Greece, Belgium, Switzerland, Japan, the Netherlands, 
China, Spain, Iran, Romania, Ukraine, Bulgaria and Le-
banon have directly exhibited in the fair so far. This year 
Germany will exhibit on national level for the first time.  Bo-
oth sales for IBATECH 2016 for which infrastructure works 
have started since the end of the previous fair show a gre-
at growth compared to the past years. This growth po-
ints out the potential in the region once more. This is why 
the fair enables the industry to grow bigger by adding one 
more hall. Except for the exhibitor companies in the past 
years, the number of new comers is quite high. 

More than 250 companies have already registered for 
the fair where the latest developments of bread, cake, 
bakery products, ice scream and chocolate industry will 
be exhibited; they managed to send their invitations to 
the customers as part of fair preparations. The preparati-
ons of exhibitor companies have already started months 
before for the fair which will be held in 50 square meters 
as the number of halls increases every year; excitement 
grows bigger as the fair is closer. 

As a result of collaboration with the Ministry of Eco-
nomy, which started a long time ago, buying committee 
country profiles for 2016 have already been determined. 
The promotion of the fair has started in magazines and 
other media organs two months ago and still continues.  

IBATECH is organizing a social responsibility project 
via Barrier-free World Platform-Turkey which will be held 
with the collaboration of Euro-Toques Union of Chefs. 
The classical 4th Traditional Flavors Meeting which is or-
ganized by All the Chefs and Pastry Chefs Confederation 
(TAŞKAPON) will give a new touch to the fair. Bakery 
products and bread types of Eastern Anatolia, Central 
Anatolia, The Black Sea, Marmara, Aegean and Mediter-
ranean regions will be produced during the fair and they 
will be presented to the visitors. 

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından düzenlenen 
bölgenin tek fırıncılık teknolojileri fuarı IBATECH 2016, 
14 - 17 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul Fuar 
Merkezi’nin (CNR Expo) toplamda 50 bin metrekarelik 
alandan oluşan 1., 2., 3., 4. ve 8. salonlarında düzenlene-
cek. Fuar, Ekmek ve Unlu Mamul Makineleri Sanayicileri 
Derneği (EKMADER) ve Gıda Katkı ve Yardımcı Madde 
Sanayicileri Derneği (GIDAKAT) tarafından destekleniyor.

IBATECH 2016’ya 4 kıtadan ve 20 ülkeden firmalar ka-
tılıyor. Şu ana kadar fuara Almanya, İtalya, Fransa, Yuna-
nistan, Belçika, İsviçre, Japonya, Hollanda, Çin, İspan-
ya, İran, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan ve Lübnan’dan 
30’un üzerinde firma doğrudan katılım gerçekleştirdi. Bu 
yıl ilk olarak Alman milli katılımı da gerçekleşecek.

Alt yapı hazırlıklarının bir önceki fuarın bitiminden iti-
baren başladığı IBATECH 2016 Fuarı için stant satışla-
rı, geçmiş yıllara oranla hızla artış gösteriyor. Bu artış da 
bölgedeki potansiyeli bir kez daha ortaya koyuyor. Bu 
nedenle fuar her yıl bir salon daha genişleyerek sektörün 
daha da büyümesine katkı sağlıyor. Geçmiş yıllardaki ka-
tılımcı firmaların dışında, yeni katılan firmaların sayısı da 
oldukça fazla.

Ekmek, pasta, unlu mamuller, dondurma ve çikolata en-
düstrisinin son yeniliklerinin yer alacağı fuarda; 250’nin üze-
rinde firma şimdiden katılımlarını gerçekleştirdi ve fuar ha-
zırlıkları kapsamında davetiyelerini ziyaretçilerine ulaştırmaya 
başladı. Her yıl artan salon sayısı ile bu yıl 50 bin metrekare 
açılacak olan fuarda, katılımcı firmaların hazırlıkları aylar kala 
başladı ve fuar yaklaştıkça heyecan daha da artıyor.

Uzun bir süre öncesinden başlatılan, Ekonomi Bakan-
lığı ile yapılan çalışmalar neticesinde; 2016 yılı alıcı heyet 
ülke profilleri de şimdiden belirlenmiş durumda. Yurtiçi ve 
yurtdışı sektörel dergiler, aktüel dergiler ve diğer basın 
yayın organlarında fuar tanıtımı iki yıl öncesinden başladı 
ve halen devam ediyor.

IBATECH bu yıl, Euro-Toques Avrupa Aşçılar Birliği Tür-
kiye Şubesi işbirliği ile düzenlenecek olan Engelsiz Dünya 
Platformu Türkiye etkinliğiyle bir sosyal sorumluluk proje-
sine de imza atıyor. TAŞPAKON Tüm Aşçılar ve Pastacılar 
Konfederasyonu’nun düzenlediği klasikleşmiş 4. Yöresel 
Lezzetler Buluşması da fuara farklı bir lezzet katacak. 
Fuarda Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, 
Ege ve Akdeniz bölgelerinin unlu mamul ve ekmek çeşit-
leri üretilecek, sunumları yapılacaktır.

IBATECH, the only and comprehensive bakery technologies fair in the region, will be held in Istanbul 
Expo Center between 14 and 17 April 2016.

Bulunduğu bölgenin tek ve kapsamlı fırıncılık teknolojileri fuarı olan IBATECH, 14 - 17 Nisan 2016 tarih-
leri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Fırıncılıkta son teknolojiler IBATECH 2016’ da buluşuyor

Latest bakery technologies to gather in IBATECH 2016
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Modern Bakery Moscow which will take place in Mos-
cow on 14-17 March 2016 gives participants and visitors 
a unique opportunity to get a whole picture of the field 
development and get to know information on novelties 
and innovations of bakery and confectionery market. The 
entire production chain of bakery and confectionery pro-
ducts is presented at the exhibition, from ingredients and 
raw materials to packaging. Bakery and confectionery 
equipment, fats and oils, chocolate, flour, refrigerating 
engineering, dispensers, fast food, ice cream, pizza and 
pasta production, café- and shop-fitting, equipment for 
professional kitchen and many other items can also be 
found at Modern Bakery Moscow. A large-scale exposi-
tion of technological equipment for bakery and confecti-
onery goods production of first-rate suppliers is traditio-
nally demonstrated at Modern Bakery Moscow. Almost 
all Russian top companies, which produce food machi-
nery yearly, participate in Modern Bakery Moscow. The 
exhibition is rich in ingredients for bakery and confectio-
nery products. The trade fair participants demonstrate at 
their booths brand new products and relevant solutions 
for modern production.

FULL OF EVENTS FOR THE INDUSTRY 
In cooperation with numerous partners at Modern Ba-

kery was organized a platform for experience exchange 
and advanced training course. More than 20 events were 
held within the framework of the Modern Bakery Moscow 
fringe program. During these events experts from industry, 
politics and associations informed about current issues of 
bakery and confectionery industry. In 2016, organizers are 

14-17 Mart 2016 tarihleri arasında Moskova’da ger-
çekleştirilecek olan Modern Bakery Moscow, katılım-
cılara ve ziyaretçilere sektördeki gelişmelerin bütün bir 
resmini görebilme, fırıncılık ve şekerleme pazarındaki 
değişiklikler ve yenilikler konusunda bilgi alma fırsatı 
sunuyor. Katkı maddelerinden hammadde ve ambalajla-
maya kadar fırıncılık ve şekerleme ürünleri üretim zinciri-
nin tümü fuarda sergilenecek. 

Fırıncılık ve şekerleme ekipmanları, katı ve sıvı yağlar, 
çikolata, un, soğutma mühendisliği, dağıtıcılar, fast food, 
dondurma, pizza ve makarna üretimi, kafe ve mağaza 
düzenleme, profesyonel mutfak ekipmanları ve diğer 
birçok şey Modern Bakery Moscow’da bulunabilecek-
ler arasında yer alıyor. Birinci sınıf tedarikçiler tarafından 
üretilen ve fırıncılık ve şekerleme ürünleri için gerekli olan 
teknolojik ekipmanlar, Modern Bakery Moscow’da kap-
samlı bir şekilde sergilenecek. Rusya’da gıda makineleri 
üreten lider firmaların neredeyse hepsi Modern Bakery 
Moscow’da yerini alacak. Fuar, fırıncılık ve şekerleme 
ürünlerinde kullanılan bileşenler açısından da zengin bir 
seçki sunuyor. Fuar katılımcıları modern üretimde kulla-
nılacak yeni ürünlerini ve bunlarla ilgili çözümleri, kendi 
stantlarında ziyaretçilerin beğenisine sunacaklar.

ENDÜSTRİYLE İLGİLİ BİR DİZİ ETKİNLİK 
Modern Bakery’nin birçok partneriyle birlikte, karşılıklı 

alışveriş ve ileri düzey eğitimlerin tecrübe edileceği bir 
platform organize edildi. Modern Bakery Moscow’un 
kardeş programı olarak 20’den fazla etkinlik düzenlendi. 
Bu etkinlikler esnasında endüstri uzmanları, politikacı-
lar ve dernekler fırıncılık ve şekerleme endüstrisinin son 

22nd international trade fair for bakery and confectionery for Russia and the CIS Modern Bakery Mos-
cow will take place in Moscow at IEC “Expocentre” between March 14 and 17, 2016.

22. Uluslararası Fırıncılık ve Şekerleme Ticaret Fuarı Modern Bakery Moscow, 14-17 Mart 2016 
tarihleri arasında Moskova’daki IEC “Expocentre”da gerçekleştirilecek.

Modern Bakery Moscow 
14 Mart 2016’da 
Moskova’da başlayacak

Modern Bakery Moscow 
to start in Moscow 
on 14 March 2016
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going to pay particular attention to workshops and semi-
nars for field professionals as well as expand the list of dis-
cussed topics.  Switzerland’s leading Centre of Excellence 
Richemont will continue giving their training courses to 
everyone interested in the art of baking and confectionery 
production. For the third time professional confectioners 
and newcomers will vie for the prize in the International 
Confectionery Art Cup in various categories.

11.084 PROFESSIONAL VISITORS
Modern Bakery Moscow which is the International 

Trade Fair for Bakery and Confectionery and the most 
important networking platform helping international 
companies to conduct business successfully in Russia 
and the CIS since 1995 was visited by 11.084 profes-
sional visitors during the three days in 2015. The exhi-
bited products which were presented by 180 exhibitors 
from 17 countries were seen by thousands of visitors. 
Among the exhibitors were 110 Russian and 70 interna-
tional companies. 

durumuyla ilgili bilgi verdiler. Organizatörler, 2016 yılın-
da atölye çalışmalarına ve seminerlere daha fazla önem 
gösterecek; tartışılan konuları daha geniş kapsamlı ele 
alacaklar. İsviçre’nin önde gelen mükemmellik merkezi 
Richemont ise, fırıncılık ve şekerleme üretimine ilgi du-
yan herkese eğitim vermeye devam edecek. Bunun yanı 
sıra, profesyonel şekerlemeciler ve yeni gelecek olanlar, 
çeşitli kategorilerde verilecek olan International Confec-
tionery Art Cup ödülü için yarışacaklar. 

11.084 PROFESYONEL ZİYARETÇİ 
1995 yılından bu yana uluslararası firmaların Rusya’da 

başarılı şekilde iş yapabildikleri bir platform olan Ulus-
lararası Fırıncılık ve Şekerleme Ticaret Fuarı “Modern 
Bakery Moscow”, 2015 yılında ilk üç gün boyunca 11 
bin 84 kişi tarafından ziyaret edilmişti. 17 ülkeden 180 
katılımcı firmanın ürünlerini binlerce ziyaretçinin beğe-
nisine sunduğu fuarda, söz konusu katılımcıların 110 
tanesi Rusya merkezliyken 70 tanesi uluslararası nite-
likteydi. 

“Turkish Flour Yeast and Ingredients Promotion Group 
Strategy Workshop” of Turkish Flour Yeast and Ingre-
dients Promotion Group (UTG) was realized in Antalya/
Calista Luxury Resort Hotel Belek on 21-24 January 
2016. A group of 110 consisting of the representatives of 
flour and flour products exporter companies, the Ministry 
of Economy, the Ministry of Food, Agriculture and Live-
stock, General Directorate of Food and Control, Turkish 
Grain Board, Türk Eximbank and Turkish Exporters As-
sembly attended the workshop. 

The head of UTG Turgay ÜNLÜ made an opening 
speech at the beginning of the workshop which was 
organized to determine the next activities of UGT, put 
the products in promotional groups into a better place in 
global markets with Turkish brand and make a strategy 
plan for branding the products at an international level.  
Güven BORÇA from Markam Company, the brand con-
sultant of UTG, made a presentation about “Quality Cer-
tification System” which is one of the significant works 
that UGT will carry out in the future; which will expectedly 
increase the export amount of products with high added 
value/Turkish brand perception. 

The participants of “Turkish Flour Yeast and Ingredi-
ents Promotion Group Strategy Workshop” have reached 
a consensus about the future works of UTG and set a 
course for this works by considering also the activities 
which have been realized by UTG so far. 

Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu’nun (UTG) “Un ve 
Unlu Mamuller Grubu Strateji Çalıştayı” 21-24 Ocak 2016 
tarihlerinde Antalya/Calista Luxury Resort Otel Belek’te 
gerçekleştirildi. Çalıştaya un ve unlu mamul ihracatı ya-
pan firmaların temsilcileri ile Ekonomi Bakanlığı, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türk Eximbank ve 
Türkiye İhracatçılar Meclisi temsilcilerinden oluşan 110 
kişi katılım gösterdi.

UTG’nin önümüzdeki dönem çalışmalarını belirle-
mek, Tanıtım Grubu kapsamındaki ürünlerin Türkiye 
markasıyla dünya pazarlarında hak ettiği yeri alabilmesi 
ve ürünlerin uluslararası düzeyde markalaşmasına yö-
nelik stratejik faaliyet planlarının oluşturulması amacıy-
la düzenlenen çalıştayın başlangıcında, UTG Başkanı 
Turgay ÜNLÜ tarafından bir açılış konuşması yapıldı. 
Ardından UTG marka danışmanı Markam firmasından 
Güven BORÇA, UTG’nin gelecek dönem yürüteceği en 
önemli çalışmalardan biri olan ve katma değeri yüksek/
Türkiye markası algısına sahip ürün ihracatını artırması 
planlanan “kalite sertifikasyon sistemi” hakkında bir su-
num gerçekleştirdi.

“Un ve Unlu Mamuller Grubu Strateji Çalıştayı” katılım-
cıları, UTG’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri 
de göz önüne alarak, UTG’nin gelecek dönem çalışmaları 
ile ilgili olarak bir akıl birliğine ulaşmış ve bu çalışmalara 
yön verecek bir doğrultu belirlemiş oldu.

Un ve Unlu Mamuller çalıştayı Antalya’da yapıldı

Flour and Flour Products Workshop held in Antalya
.........................................................................................
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The eight edition of GastroPan exhibition which will 
showcase the latest innovations from hundreds of world-
class suppliers will take place in Targu Mures, Romania, 
between 7 and 9 of April 2016. Streamlining production 
by compact, power efficient machines, diversifying the 
range of products with multifunctional machines, furni-
ture and commercial design ideas, the concept of ba-
kery-catering, which allow bakeries and pastry shops to 
serve daily meals to consumers are just a few trends that 
visitors will find at the GastroPan booths. 

LATEST TECHNOLOGIES 
FOR THE BAKERY SECTOR 
GastroPan will exhibit a full range of raw materials, equip-

ment and concepts for artisan bakeries, confectioneries and 
pastry shops, as well as for industrial producers and spe-
cialized stores. Suppliers from all over the world will show 
their latest technologies that can develop these businesses 
and increase their sales. The stands on this segment will be 
animated by a series of demo shows at which exhibitors 
will show how visitors can benefit of the exhibited solutions.

Suppliers will display the latest products and concepts 
with great success at European level, meaning a large 
series of equipment for production facilities and commer-
cial units. There will also be lots of tools, supplies, acces-
sory and ideas for packaging and exposure, which will 
help entrepreneurs in the field to attract more customers. 
Specialists will be able to share experiences with master 
confectioners and chocolatiers who will present their ta-
lents at several GastroPan stands.

Dünya genelinde yüzlerce tedarikçinin en son tekno-
lojilerini sergileyeceği GastroPan Fuarı’nın sekizincisi 7-9 
Nisan 2016 tarihleri arasında Romanya’nın Targu Mures 
şehrinde gerçekleşecek. Enerji tasarruflu makineler ile et-
kin ve iyi tasarım, çok fonksiyonlu makinelerle ürün yelpa-
zesinin çeşitlendirilmesi, mobilya ve ticari tasarım fikirleri, 
fırın ve pastanelerin tüketicilere günlük yemek hizmeti 
sunmasını sağlayan fırıncılık/catering konsepti, ziyaret-
çilerin GastroPan stantlarında bulacağı birkaç trendden 
sadece bazıları.

UNLU MAMULLER SEKTÖRÜ 
İÇİN EN SON TEKNOLOJİLER 
GastroPan, endüstriyel üreticiler ve spesiyal mağazala-

rın yanı sıra fırınlar ve pastaneler için bir dizi hammadde, 
ekipman ve fikir sergileyecek. Tüm dünyadan tedarikçiler, 
bu işletmeleri geliştirebilecek ve satışlarını artırabilecek en 
son teknolojileri sergileyecek. Katılımcılar, bir dizi demo 
gösterisiyle ziyaretçilerin sergilenen çözümlerden nasıl 
faydalanabileceğini aktaracak ve bu segmentteki stantla-
ra canlılık kazandıracak.

Tedarikçiler, son ürünleri ve kavramları yani üretim te-
sisleri ve ticari üniteler için bir dizi ekipmanı, Avrupa dü-
zeyinde büyük bir başarı ile gösterecektir. Fuarda aynı 
zamanda, paketleme ve teşhir için girişimcilerin daha 
fazla müşteri çekmesine yardımcı olacak aletler, malze-
meler, aksesuarlar ve fikirler de yer alacak. Uzmanlar, 
GastroPan stantlarında yeteneklerini sergileyecek olan 
usta pastacılar ve çikolatacılar ile kendi deneyimlerini 
paylaşabilecek.

8th International Exhibition of Solutions and Technologies for bakery, confectionery, ice scream, choco-
late, coffee, baking, food service, gastronomy, Horeca will take place in Targu Mures, Romania, be-
tween 7-9th of April 2016.

8. Uluslararası Unlu Mamuller, Şekerleme, Dondurma, Çikolata, Kahve, Fırıncılık, Gıda Hizmeti, 
Gastronomi, Horeca Çözümleri ve Teknolojileri Fuarı, 7-9 Nisan 2016 tarihleri arasında Romanya’nın 
Targu Mures şehrinde gerçekleşecek.

GastroPan, 7 Nisan’da 
Romanya’da başlıyor

GastroPan to start 
in Romania on 7 April
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ALTERNATIVES FOR 
HOSPITALITY OPERATORS
Hospitality Operators will also have plenty of reasons 

to visit GastroPan 2016 thanks to the full range of mac-
hines and tools for professional kitchens exhibited. Whi-
le managers of hotels and restaurants will learn how to 
bake fresh breads and pastry for their clients, bakers and 
confectioners will discover new ways of increasing their 
profits by serving snacks and quick meals to customers. 
GastroPan exhibitors will show visitors how thin the bor-
der is between bakery, confectionery and hospitality.

Competitions and demo shows attract thousands of spe-
cialists and managers to GastroPan. Many of the exhibitors 
will organize dynamic demos at their own booths, giving vi-
sitors the opportunity to meet and learn some great working 
techniques. Meanwhile, the organizers will provide a series of 
work-shops, contests and demos that will bring together the 
best professionals in the field. The Bread and Cake of the Year 
are some of the great trophies awarded at GastroPan 2016. 

AĞIRLAMA OPERATÖRLERİ 
İÇİN ALTERNATİFLER 
Profesyonel mutfaklar için sergilenen bir dizi makine 

ve araç sayesinde Konaklama Operatörlerinin de Gast-
roPan 2016’yı ziyaret etmek için birçok sebebi olacak. 
Otel ve restoran yöneticileri, müşterileri için taze ekmek 
ve pasta pişirmeyi öğrenirken, fırıncılar ve şekerlemeciler 
müşterilere aperatif ve hızlı yemekler sunarak karlarını ar-
tırmak için yeni yollar keşfedecek.  GastroPan katılımcıları 
ziyaretçilere fırın, şekerleme ve ikram arasındaki sınırın ne 
kadar ince olduğunu gösterecektir.

Yarışmalar ve demo gösteriler binlerce uzman ve yöne-
ticiyi GastroPan’e çekiyor. Katılımcıların çoğu ziyaretçilere 
tanışma ve bazı büyük çalışma tekniklerini öğrenme fırsatı 
vererek dinamik demoları kendi stantlarında düzenleye-
cek. Bu arada, organizatörler, alanında en iyi profesyo-
nelleri bir araya getirecek bir dizi atölye çalışması, yarışma 
ve demo imkanı sağlayacak. GastroPan 2016’de Yılın Ek-
mek ve Keki gibi bazı büyük ödüller de verilecek.

Türkiye’nin ilk vegan sertifikalı un markası Eriş Un oldu

Eriş Un became Turkey’s first flour brand 
with vegan certificate
....................................................................................................................................

Eriş Un added one more certificate to its internationally 
recognized certificates in healthy food area. Having “Ha-
lal Certificate” of GIMDES and “BRC Certificate” of BRC 
on all of its products, Eriş Un was granted with V-Label 
Certificate which is accepted as Europe’s most reliable 
certificate for vegetarians and vegans. 

Eriş Un became Turkey’s very first brand with V-Label 
certificate after it is application was accepted. 

Erişler Gıda Retail Group General Manager Abdullah Eriş 
emphasized that they now have a reliable concept for veg-
ans after being granted with V-Label certificate which is 
accepted as Europe’s most reliable certificate for vegetar-
ians and vegans.  

Saying that the brands which can meet consumer de-
mands and produce quality and healthy products will 
be on the forefront in the 21st century, Abdullah Eriş 
added: “We are trying to produce appropriate products 
for each culture and consumer by closely following the 
latest developments about global food technology. Fol-
lowing Nudo brand in our retail group, Eriş Un has also 
adopted a concept that does not contain any animal 
product and that vegans can consume trustfully. 

V-Label certificate is only granted to the companies 
having international accreditation and accepting the un-
announced inspections and product analyses that local 
food control laboratories make twice a year. 

Eriş Un,  gıda sağlığı alanında sahip olduğu uluslarara-
sı düzeyde geçerliliği olan sertifikalarına bir yenisini daha 
ekledi. Piyasaya sürdüğü tüm ürünlerinde GİMDES’ten 
alınan “Helal Sertifikası” ve BRC’den alınan “BRC Serti-
fikası” bulunan Eriş Un, şimdi de vejetaryen ve veganlar 
için Avrupa’da en güvenilir sertifika olarak kabul edilen 
V-Label sertifikasına layık görüldü. Eriş Un, başvurusu 
kabul edilerek gıda sektöründe Türkiye’de V-Label sertifi-
kasına sahip olan ilk marka oldu. 

Erişler Gıda Perakende Grubu Genel Müdürü Abdullah 
Eriş, vejetaryen ve veganlar için Avrupa’da en güvenilir 
sertifika olarak kabul edilen V-Label sertifikasını almaya 
hak kazanarak, veganların da güvenle tüketebilecekleri 
bir konsepte sahip olduklarını vurguladı. 

Abdullah Eriş, 21. yüzyılda tüketicilerin beklentilerini 
karşılayacak, kaliteli ve sağlıklı üretim yapan markaların 
ön planda olacağını belirterek şunları söyledi: “Dünya-
daki gıda teknolojisi ile ilgili son gelişmeleri yakından 
takip ederek, her kültüre her tüketiciye uygun ürün 
üretmeye çalışıyoruz. Perakende ürün grubumuzda yer 
alan Nudo markasından sonra Eriş Un da hayvansal 
ürünlerin yer almadığı, veganların güvene tüketebilece-
ği konsepte sahip olmuş oldu. V-Label sertifikası, sa-
dece uluslararası akreditasyonu olan, yerel gıda kont-
rol laboratuvarlarının yılda iki kez habersiz denetimi ve 
ürün analizini kabul eden firmalara veriliyor. 
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Kuzey Avrupa Ülkelerinde 
Ekmek, Makarna ve Bisküvi  

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN 
NORTHERN EUROPE COUNTRIES

Kuzey Avrupa mutfağının en belirgin özelliklerinden biri yüzyıllara yayılmış bir gelenekle birlikte, başta 
çavdar olmak üzere çeşitli tahıllardan ekmek yapılmasıdır. Tam tahıllı ekmeklerin yanı sıra kahvaltılık 
tahıl ve lapa gibi yiyeceklerin de kahvaltılarda sıkça tüketildiği bilinmektedir. Makarna tüketiminde et, 
balık ve ülkeye özgü sebzelerle hazırlanan soslar tercih edilirken, tatlı tüketiminde orman meyveleri, 
kakule ve tarçın gibi lezzetlerin kullanımı dikkat çekicidir. 

One of the most outstanding features of Northern Europe is rye bread making which has been prac-
ticed for centuries. It is known that cereals and porridge is also regularly consumed during breakfast 
as well as whole grain breads. While sauces made from meat, fish and local vegetables are preferred 
for pasta consumption, forest fruits, cardamom and cinnamon is highly used in desserts. 
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Cuisines of Sweden, Norway, Denmark and Finland 
have developed closely and today they have pretty much 
the same style.  One of the most important features of 
these cuisines is that bread making tradition roots back 
to centuries ago and it is the basic food along with the 
main dish. Bread varieties of these countries can also 
prove this. It is known that cereals and porridge is con-
sumed in breakfast as well as rich bread varieties which 
are made from various grain flours and are rich in dietary 
fibers. 

Pasta consumption is also increasing in Sweden, Nor-
way, Denmark and Finland as in the rest of the World. 
Pasta which is consumed with local flavors in every co-
untry as to the cultures and geography is prepared with 
local vegetables, meat and fish that are highly consumed 
in these countries and it is preferred most of the society. 

İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya’nın mutfak 
kültürleri birbirine yakın gelişim göstermiş olmakla birlikte 
günümüzde de benzer bir stile sahiptir. Bu dört ülke mut-
fağının en önemli ortak özelliklerinden biri ekmeğin çok 
eski bir kullanıma sahip olması ve ana yemeğin yanında 
temel öğe olarak yer almasıdır. Söz konusu ülkelerin ek-
mek çeşitliliği de bunu kanıtlar niteliktedir. Başta çavdar 
olmak üzere farklı tahıl unlarından elde edilen ve diyet 
lifler açısından zengin ekmek çeşitlerinin yanı sıra kah-
valtılık tahıl ve lapa gibi yiyeceklerin de geleneksel olarak 
kahvaltılarda sıkça tüketildiği bilinmektedir. 

Makarna tüketimi ise tüm dünyada olduğu gibi İsveç, 
Norveç, Danimarka ve Finlandiya’da da hızla artmakta-
dır. Her ülkenin kendi kültürüne ve bulunduğu coğrafyaya 
özgü tatlarla çeşitlendirdiği bir yemek olan makarna, bu 
ülkelerde de bölgede rahatlıkla yetiştirilen sebzelerle ve 
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Dessert culture which mostly contains forest fruits is 
outstanding with its richness. It is very common to com-
bine cookies and cakes which are prepared with rye, 
wheat and potato flour with fruits like raspberries, straw-
berries, blueberries and blackberries. Cookies, tarts, ca-
kes, creamy desserts with fruits which are served frequ-
ently in Christmas and celebrations are very popular in 
Sweden, Norway, Denmark and Finland. 

BREAD, PASTA AND BISCUITS IN SWEDEN
Sweden cuisine mostly consists of dairy products, 

meat, fruits and many types of breads. In Sweden whe-
re potato has a special place, the variety of breads is 
highly outstanding. Differences in shapes and basic ing-
redients of these breads enabled Swedish bread cultu-
re to be highly distinct. It is seen that the breads that 
Swedish people preferred are sometimes sweet and 
sometimes with spices. One of the most popular bread 
types in Sweden is the crispy bread named as knackeb-
röd. Being an essential part of breakfasts, knackebröd 
is generally made from rye flour. Prepared as light and 
flatbread, knackebröd is mostly consumed with butter, 
cheese, caviar, tomato or cucumber on top. 

Sandwich bread of Swedish people who like to con-
sume them frequently is generally flat and thin like knac-
kebröd and is consumed with various materials on top of 
it. Besides, flat and light breads made from White flour 
and rye flour such as Hönökaka which is Danish rye bre-
ad, breads made from sour yeast and rye flour, and also 
breads made from spelt are very popular. The specialty 
of breakfast is sweet black bread. Its dough is prepared 
with all-purpose wheat flour, whole wheat flour and rye 
flour. Sugar, cacao powder, fennel and cumin are added to 
the dough. The sweet black bread is one of the Swedish 
people’s special breakfast foods. 

sıklıkla tüketilen et ve balık ile hazırlanmakta, toplumun 
her kesimi tarafından tercih edilir hale gelmektedir. 

Özellikle orman meyvelerinin bolca yer aldığı tatlı kültü-
rü ise çeşitliliğiyle göz doldurmaktadır. Çavdar, buğday ya 
da patates unuyla hazırlanan kurabiye ve keklerin; ahu-
dudu, çilek, yabanmersini ve böğürtlen gibi meyvelerle 
lezzetlendirilmesi son derece yaygındır. Özel günlerde, 
Noel’de ve kutlamalarda sıkça sunulan kurabiye, turtalar, 
kekler ve kremalı meyveli tatlılar İsveç, Norveç, Danimar-
ka ve Finlandiya’da oldukça önemli yer tutmaktadır. 

İSVEÇ’TE EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ 
İsveç mutfağı ağırlıklı olarak süt ürünleri, et, meyve ve 

çok sayıda çeşidi olan ekmeklerden oluşmaktadır. Seb-
zeler arasında özellikle patatesin önemli bir yere sahip 
olduğu İsveç’te, tüketilen ekmek türlerinin çeşitliliği dik-
kat çekicidir. Bu ekmeklerin hem biçim hem de kullanılan 
temel malzemeler açısından farklılık göstermesi İsveç’in 
ekmek kültürünün bir hayli belirgin olmasına neden ol-
muştur. İsveçlilerin tercih ettiği ekmeklerin bazen tatlan-
dırılmış, bazen de baharatlandırılmış olduğu görülmek-
tedir. İsveç’in en meşhur ekmek çeşidi ise knackebröd 
isimli çıtır ekmektir. Özellikle kahvaltıların vazgeçilmez bir 
öğesi olan çıtır ekmek için genelde çavdar unu kullanıl-
maktadır. Hafif ve düz şekilde hazırlanan bu ekmek ço-
ğunlukla üzerine tereyağı, peynir, havyar, domates ya da 
salatalık gibi malzemeler eklenerek tüketilmektedir. 

Kahvaltı kültüründe sandviç ekmeğine de önemli bir 
yer ayıran İsveçlilerin sandviç ekmeklerinin tıpkı çıtır ek-
mek gibi ince ve düz oluşu, üzerine çeşitli malzemeler 
sürülerek tüketilmesi ise dikkat çekicidir. Bunun dışında 
İsveç’te, Danimarka’ya özgü çavdar ekmeği, Hönökaka 
olarak bilinen beyaz un ve çavdar ununun karışımıyla elde 
edilen ince düz ve hafif ekmekler,  ekşi maya ve çavdar 
unuyla hazırlanan ekmekler ve kavuzlu (kılçıksız) buğday-
dan yapılan ekmekler de oldukça popülerdir.  Kahvaltıla-
rın spesiyali ise tatlı siyah ekmektir. Çok amaçlı buğday 
unu, tam buğday unu ve çavdar unu ile hazırlanan hamu-
ra şeker, kakao tozu, rezene ve kimyon katılmasıyla elde 
edilen tatlı siyah ekmek, İsveçlilerin özel kahvaltı ürünle-
rinden birisidir. 

İsveçlilerin yılda kişi başı makarna tüketim miktarının yak-
laşık 9 kg olduğu düşünülmektedir.  Bu da İsveçlileri en çok 
makarna tüketen 10 ülkeden biri yapmaktadır. Bilindiği gibi 
küçük ve yuvarlak köfteleriyle meşhur İsveçliler, makarnaları-
nı da köfte ile servis etmekten hoşlanmaktadır. Halkın büyük 
kesimi makarnayı köfte ve ketçap ile tercih etse de makar-
na sunumlarının ülkenin yöresel lezzetleriyle çeşitlendirildiği 
gözlenmektedir. Kerevit, tereyağı, soğan ve kremayla hazır-
lanan soslarla deniz ürünleri, mantar ve ülkeye özgü sebze-
lerle birlikte yapılan makarna sunumları tercih edilmektedir. 
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It is thought that per capita pasta consumption of 
Swedish people is 9 kg. This makes Swedish people the 
10th most pasta consuming nation. Famous for little and 
round meat balls, Swedish people prefer to serve their 
pasta with meatballs. Although most of the society pre-
fer pasta with meatballs and ketchup it is also seen that 
pasta can be enriched with local flavors more. Sauces 
prepared with crawfish, butter, onion and cream and sea 
food, mushrooms and local vegetables are frequently 
consumed with pasta. 

Swedish cuisine is highly rich in terms of biscuits, 
snacks and bakery products. Preferring to consume ye-
ast pastries, cookies, biscuits and cakes, Swedish pe-
ople consumed these products with coffee and turned 
this into a tradition named fika. Most of these pastries 
are cakes and cookies made with blueberries, blueberry, 
raspberry, blackberry, rowan, elder and rosehip which 
Swedish people consume frequently. These cakes and 
cookies are generally made from all-purpose wheat flour. 
Besides, salty snacks, cinnamon cookies and crackers 
like crispy bread are also very popular. One of the most 
popular desserts in Sweden is sweet pastry named sem-
la. Cardamom is added to the dough of semla which is 
made from fine wheat flour and semolina; the dough is 
shaped like bun and whipped cream is filled in. 

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN NORWAY 
There are two types of traditional breads in Norway. 

One is loaf of bread made from White flour and which was 
used to be consumed by noblemen. The other is heavy 
and coarse bread.  The oldest grain used for bread making 
is barley and it is mostly consumed in the mountainous 
Northern part of the country. Wheat and rye are mostly 
cultivated in the southern part of Norway due to cold we-
ather. As the breads made in the country are generally 
made from barley and oat; and these breads cannot be 
stored for more than a couple fo days, Norwegian people 
consume crispy bread which is flat, light and dry breads 
which can be stored for a long time. Breads such as lefse, 

Bisküvi, atıştırmalık ve fırıncılık ürünleri açısından İs-
veç mutfağı bir hayli zengindir. Çok sayıda mayalı çö-
rek, kurabiye, bisküvi ve kek türlerini tüketmeyi seven 
İsveçliler, bu ürünleri özellikle kahveyle birlikte tüketmeyi 
fika isimli bir geleneğe dönüştürmüşlerdir. Bunlardan bir-
çoğu İsveçlilerin mutfaklarında sık sık kullanmayı tercih 
ettikleri yabanmersini, çay üzümü, ahududu,  böğürtlen, 
üvez, mürver ve kuşburnu gibi meyvelerle hazırlanmış 
kek ve kurabiyelerdir. Bu kek ve kurabiyeler genellikle 
çok amaçlı buğday unu kullanılarak hazırlanmaktadır. 
Bunun yanı sıra çavdar unu kullanılarak hazırlanan tuzlu 
atıştırmalıklar, tarçınlı kurabiyeler ve  çıtır ekmeğe ben-
zeyen soslu krakerler de oldukça meşhurdur. İsveç’in en 
meşhur tatlılarından biri ise semla isimli tatlı poğaçalardır. 
İnce elenmiş buğday unu ve irmikten elde edilen semla-
nın hamuruna kakule eklenmekte ve elde edilen hamur, 
poğaça şeklini aldıktan sonra üzeri kesilip içine çırpılmış 
krema ile doldurulmaktadır. 

NORVEÇ’TE EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ 
Norveç’te gelenek halini almış olan iki çeşit ekmek 

bulunmaktadır. Bunlar daha çok asilzadelerin tükettikleri 
buğdaydan yapılan beyaz somun ekmeği ile kaba ve ağır 
somun ekmeğidir. Ekmek yapımında kullanılan en eski 
tahıl arpadır ve genellikle ülkenin dağlık kuzey bölgele-
rinde kullanılmaktadır. Soğuk iklim, buğday ve çavdarın 
yalnızca Norveç’in güneyinde yetiştirilebilmesine olanak 
tanımaktadır. Ülkede yapılan ekmeklerin genelde arpa ve 
yulaftan üretilmesi, bu ekmeklerin birkaç günden fazla 
saklanamamasına, dolayısıyla da Norveçlilerin çıtır ek-
mek denilen düz, ince, kuru ve çok uzun süre koruna-
bilen ekmekler tüketmesine yol açmıştır. Özel günlerde 
tüketilen ekmeklerse Norveçlilerin uzun yıllardır mutfak-
larından eksik etmedikleri lefse, tunnbröd ve krotekake 
gibi ekmeklerdir. Lefse yumuşak ve ince geleneksel Nor-
veç ekmeğidir. Daha çok artan patatesler, tam buğday 
unu ve süt kullanılarak hazırlanır. İçine tarçın eklenerek 
tatlandırılabilir. Geleneksel olarak içine çeşitli malzemeler 
sarılarak tüketilmektedir. Tunnbröd ise tıpkı lefse gibi in-
cedir. Kuzey bölgelerde yaşayan Norveçlilerin daha çok 
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tunnbröd and krotekake which Norwegians always keep 
in their kitchens are consumed especially on special occa-
sions. Lefse is soft and thin traditional Norwegian bread. It 
is made from leftover potato, whole wheat flour and milk. 
It can be sweetened by adding cinnamon. It is consumed 
as wrapped with different materials. Tunnbröd is also thin 
like lefse. Tunnbröd which northern Norwegians mostly 
prefer is made from a combination of wheat, barley and 
rye flours. Tunnbröd can be consumed as wrapped with 
mashed potato and sausages. This version of Tunnbröd is 
considered as quite a popular dish. Krotekake is particular 
to Hardenger, Norway, is prepared as thinner than lefse 
bread and can be stored for a long time without being 
kept in refrigerator. Krotekaker is not simple bread. It is like 
an activity that people in fjord villages gathered and made 
in nearly whole day. The special bread type of Norwegians 
which they prepared for Christmas and special occasions 
is julekake. Sweetened with cardamom and raisin, this 
bread is made from fine flour. 

Pasta has become a frequently consumed product in 
Norway since it is cooked easily and is a satisfying food 
as in the rest of the World. It used to be a popular dish 
for students and younger generation. But today every 
part of the society prefers pasta and it is offered with va-
rious ingredients. The traditional Norwegian bread which 
is named as Fiskegrateng is an example for this. Fiskeg-
rateng is made by cooking fish and pasta together. It is 
mixed with cheese, gadidae and peas thoroughly and 
combined with pasta as sauce. Then it is baked in the 
oven. This is a very popular pasta presentation which 
Norwegians and tourists consume admiringly.  Prefer-
ring sea food frequently as part of their nutrition culture, 
Norwegians also prefer pasta with sea food. Noodle is 
used for shrimp pasta salad which is admired much and 
prepared with broccoli, peas and green vegetables. It 

tercih ettiği tunnbröd buğday, arpa ve çavdar ununun bir 
kombinasyonundan elde edilmektedir.  Tunnbröd arasına 
patates püresi ve sosis koyup sarılarak tüketilebilir ve bu 
şekilde meşhur bir yemek halini almaktadır. Krotekake 
ise Norveç’in Hardenger bölgesine özgü, lefse ekmeğinin 
daha ince olarak hazırlanan ve buzdolabına konulmaksı-
zın çok uzun süre saklanabilen bir ekmek çeşididir. Kro-
tekaker basit bir ekmekten ziyade, özellikle fiyord köyle-
rindeki insanların bir araya toplanıp hazırladığı ve yapımı 
neredeyse tüm gün süren bir etkinlik gibidir. Norveçlilerin 
Noel’de ve özel günlerde özenle hazırladıkları ekmek türü 
ise julekake’dir. Kakule ve kuru üzümle tatlandırılan bu 
ekmek, ince elenmiş un kullanılarak hazırlanmaktadır. 

Tıpkı dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Norveç’te 
de kolay pişirimi ve doyuruculuğu dolayısıyla makarna 
sıklıkla tercih edilen bir gıda haline gelmiştir. Zaman içinde 
öğrenciler ve gençler arasında popüler bir yemek olmak-
tan çıkan makarna, artık toplumun her kesiminin tercih 
ettiği ve çeşitli sunumlarla tükettiği bir yemeğe dönüş-
müştür. Buna bir örnek de Fiskegrateng isimli geleneksel 
Norveç yemeğidir. Fiskegrateng, balık ve makarnanın bir-
likte pişirilmesiyle elde edilmektedir. Peynir, morina balığı 
ve bezelye iyice karıştırılır ve sos olarak makarna ile har-
manlanır. Fırına verilen bu makarna Norveçlilerin severek 
tükettiği, turistlerce de oldukça beğenilen bir makarna 
sunumudur. Beslenme kültüründe deniz ürünlerine geniş 
bir yer ayıran Norveç, makarna sunumlarında da deniz 
ürünlerini tercih etmektedir. Oldukça sevilen ve brokoli, 
bezelye ve yeşil yapraklarla süslenen karidesli makarna 
salatası da noodle ile hazırlanmakta ve oldukça popüler 
bir sunum olarak evlerde ve restoranlarda tercih edilmek-
tedir. Tüm dünyada sevilerek tüketilen ve bukle (chifferi ri-
gati) makarnayla hazırlanan fırında peynirli makarna (mac 
‘n cheese) Norveçlilerin de sık sık tükettikleri bir yemek 
çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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is a quite popular presentation both in homes and res-
taurants.  Mac ‘n cheese which is loved in all around 
the World and prepared with chifferi rigati pasta is also 
one of the pasta presentations that Norwegians love to 
consume. 

In Norway where special and luxurious products do-
minated the packaged biscuit and dessert culture, con-
sumers generally prefer desserts, cookies and cakes 
sweetened with fruits such as strawberry, blueberries, 
raspberries, apples. One of the most popular Norwegian 
cookies is ginger cookie known as Pepperkaker. Pep-
perkaker which is consumed mostly in Christmas and 
special occasions is made from plain flour and sweete-
ned with molasses, cinnamon and nuts. Prepared with 
all-purpose flour, cardamom and brandy, Fattigmann is 
another popular Norwegian biscuit. Other cookies pre-
pared with all-purpose flour, butter and cream as in Fat-
tigmann are Krumkake, Goro and Sirupsnipper. Besides, 
sponge cake which is decorated with local fruits is also 
highly preferred in Norway. 

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN DENMARK 
Denmark has been resuming its bread making tradition 

since a very early age and the country diversify this tra-
dition with today’s flavors. Consuming grains as porrid-
ge as well as bread making, Danish people received the 
bread as the basic material along with the main dish and 
used rye and barley for bread making. While rye bread 
is mostly preferred in the southern part of the country 
crispy bread which is made from rye flour and loaf bread 
which is made from barley are preferred in the southern 
regions. Rugbrød which is nutritious and Brown rye bre-
ad is also among the 
most well-known Da-
nish breads. Contai-
ning less oil and sugar, 
this bread is highly rich 
in grain and dietary fi-
bers. julekage sweet 
breads with raisin and 
cardamom is consu-
med in Christmas and 
special occasions in 
Denmark as in Nor-
way.  

In Denmark, as in 
the whole Western Eu-
rope, the basic issue 
about pasta is to be 
able to produce glu-
ten-free, organic and fiber-rich pasta. Pasta consump-
tion which increases day by day in Denmark is mostly 

Paketlenmiş bisküvi ve tatlı kültürünün daha çok özel 
ve lüks tüketim ürünlerine yönelik olduğu Norveç’te tü-
keticiler ağırlıkla çilek, yabanmersini, ahududu, elma gibi 
meyvelerle lezzetlendirilmiş tatlıları, kurabiyeleri ve kekle-
ri tercih etmektedir. Bilinen en meşhur Norveç kurabiye-
lerinden biri Pepperkaker isimli zencefilli kurabiyelerdir. 
Daha çok Noel’de ve özel günlerde tüketilen pepperka-
ker, saf un ile hazırlanmakta ve pekmez, tarçın ve fındık 
ile lezzetlendirilmektedir. Çok amaçlı un, kakule ve kon-
yak kullanılarak hazırlanan Fattigmann, bir diğer popüler 
Norveç bisküvisidir. Tıpkı Fattigmann gibi çok amaçlı un, 
tereyağı ve krema kullanılarak hazırlanan diğer kurabiye-
ler ise Krumkake, Goro ve Sirupsnipper olarak sıralana-
bilir. Bunların yanı sıra yine bölgeye özgü meyve çeşitle-
riyle süslenmiş sünger kek Norveçliler arasında oldukça 
popülerdir. 

DANİMARKA’DA EKMEK, 
MAKARNA VE BİSKÜVİ
Danimarka çok eski çağlardan bu yana ekmek yapım 

geleneğini sürdürmekte, bu geleneği günümüzün tatlarıy-
la çeşitlendirmektedir. Ekmek yapmanın yanı sıra yüzyıl-
lardır tahılları ezerek lapa halinde tüketen Danimarkalılar 
ekmeği ana yemeklerinin temel bir parçası olarak kabul 
etmiş ve çavdar ve arpayı da ekmek yapımında sık sık 
kullanmıştır. Ülkenin güneyinde ağırlıklı olarak yumuşak 
çavdar ekmeği tercih edilirken, kuzeyde çavdardan ya-
pılan çıtır ekmek ve arpadan yapılan yumuşak somun 
ekmek tercih edilmektedir. Danimarka’nın en bilinen ek-
meği rugbrød isimli besleyici ve kahverengi çavdar ek-
meğidir. Fazla yağ ve şeker içermeyen bu ekmek, tahıl ve 
diyet lifi açısından bir hayli zengindir. Norveç’te olduğu 
gibi Danimarka’da da Noel’de ve özel günlerde julekage 

isimli, kuru üzümlü, kakuleli tatlı 
ekmek tercih edilmektedir.

Tüm batı Avrupa’da olduğu 
gibi Danimarka’da da son yıl-
larda makarnayla ilgili en temel 
konu glütensiz, organik yol-
larda üretilen ve lif açısından 
yüksek makarna üretimidir. 
Danimarka’da her geçen gün 
artan makarna tüketimi daha 
çok sebze parçaları ile hazır-
lanmış makarna salataları şek-
lindedir.  Bunun en tipik örneği 
haşlanmış yumurta, toz hardal, 
mayonez, krema, kırmız biber, 
bezelye, dereotu ve jambon-
la süslenen yapılan makarna 
salatasıdır. Bunun yanı sıra bir 

diğer popüler makarna sunumu ise kavrulmuş kıyma-
lı makarnadır. Millionbøf olarak bilinen bu sos genelde 



70 January-March • Ocak-Mart 2016 BBM MAGAZINE

COUNTRY PROFILE • TÜKETİM ARAŞTIRMASI

dominated by pasta salad with vegetable pieces. The 
most typical example of this is the pasta salad prepared 
with boiled eggs, dry mustard, mayonnaise, cream, red 
pepper, peas, dill and jambon. Another popular pasta 
presentation is roasted pasta with chopped meat. This 
sauce which is known as Millionbøf is generally served 
with pasta or boiled potato. 

What comes to mind when biscuit/cookies is mentio-
ned in Denmark is butter cookies (vaniljekranse). Danish 
cookie which is prepared with flour, butter and sugar 
may have a new flavor by adding vanilla, cacao, coco-
nut or fruit jams. Cake is not considered as after-meal 
dessert in Denmark. It is more likely to be offered betwe-
en meals and on occasions. Denmark contains various 
styles in terms of cake culture. Cakes which are mostly 
made from same ingredients differ in shape and top-
ping materials.  Kringle cake which is prepared in pret-
zel shape is made from all-purpose flour, milk and egg 
and then it is filled with cream that is made using butter 
and cinnamon. Kagemand which is shaped like man and 
preferred mostly for birthday parties, apple Æbleskiver 
made from wheat flour, Kransekage which is sweetened 
with marzipan and preferred in Christmas admiringly and 
also Flødekager which is filled with cream are among the 
most outstanding Danish desserts. 

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN FINLAND
Adopting the cooking technics of Scandinavia from 

West and Russia from East, Finland uses rye and oat flour 
in bread making. It is observed that breads are less sweet 
and even bitter in Finland when compared to the other 
Northern Europe countries. Also, various syrups and spi-
ces are used in bread making in Finland. As for the typical 
rye bread, a hole is made in the center of the dough and 
after being baked it is hung to the ceiling of the kitchen for 
drying. Ruisreikäleipä is a typical example of this kind of 

makarna ya da haşlanmış patates ile servis edilmektedir. 

Danimarka’da bisküvi/kurabiye denildiğinde ilk akla 
gelen, tüm dünyada da bilinen tereyağlı Danimarka ku-
rabiyesidir (vaniljekranse). Un, tereyağı ve şeker ile ha-
zırlanan Danimarka kurabiyesi; üzerine eklenen vanilya, 
kakao, Hindistan cevizi ya da meyve reçelleriyle çeşitli 
lezzetler kazanabilir. Danimarka’da kek tüketimi ise ye-
mek sonrası tatlı şeklinde değildir. Kek daha çok öğün-
ler arasında sunulan ya da kutlamalarda tercih edilen bir 
tatlıdır. Danimarka kek kültürü bakımından oldukça çeşitli 
sunumları içinde barındırmaktadır. Genellikle aynı tip ha-
murdan elde edilen kekler biçim ve süsleme malzemesi 
olarak değişiklik göstermektedir. Pretzel biçiminde hazır-
lanan Kringle kek, elenmiş çok amaçlı un, süt ve yumurta 
kullanılarak pişirilmekte tereyağı ve tarçın ile hazırlanan 
dolgu kreması eklenmektedir. İnsan şeklinde yapılan ve 
özellikle çocukların doğum günlerinde tercih edilen Ka-
gemand, buğday unundan yapılan elmalı Æbleskiver, 
badem ezmesi ile lezzetlendirilen ve Noel’de beğeniyle 
tüketilen Kransekage ve krema dolgulu Flødekager Dani-
marka tatlılarının en belirgin örneklerindendir. 

FİNLANDİYA’DA EKMEK, MAKARNA 
VE BİSKÜVİ 
Batıda İskandinavya’nın doğuda ise Rusya’nın pişirme 

tekniklerini alan Finlandiya, ekmek yapımında daha çok 
çavdar unu ve yulaf kullanmaktadır. Diğer Kuzey Avrupa 
ülkelerine göre Finlandiya’da tüketilen ekmeklerin daha 
az şekerli ve hatta acı olduğu, ekmeklerin yapımında 
şurup ve çeşitli baharatlar kullanıldığı gözlenmektedir. 
Tipik çavdar ekmeğinde ise hamuru pişirilmeden önce 
ortasına bir delik açılır ve pişirildikten sonra kurutma ya 
da depolama için mutfağın tavanına asılır. Ruisreikäleipä 
bu tip bir ekmeğin en güzel örneğidir. Ekmek yapımın-
da arpa ve buğday ununun kullanıldığı bölgeler ise daha 
çok Finlandiya’nın batısıdır. Finlandiya’daki diğer ekmek 
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bread. Barley and wheat flour is mostly used for making 
bread in western Finland. Other bread types in Finland are 
Karelian bread (Karjalanpiirakka) which is prepared with 
rice filling. Vesirinkeli bread which is made from yeasted 
dough and consumed as sandwich, and also sämpylä 
bread which looks like a bun. The other bread types 
which are consumed admiringly are rieska which looks like 
flatbread, ryynirieska which is made from barley flour and 
Näkkileipä which is a kind of crispy bread. 

Pasta casserole is one of the most preferred pasta 
types by Finnish people. Considered to be one of the 
most consumed 10 meals in Finland, pasta casserole 
and lasagna is preferred with meat. This meal has ne-
arly become as popular as Finland’s traditional cabbage 
casserole or fish fillet. It is known that Finnish people 
prefer lemon juice, avocado, meat balls and salmon in 
their pasta sauces. 

Dessert culture of Finland contains many cake and co-
okie to consume along with coffee and tea. One of the 
most well-known of these is Pulls which is a small cake 
with cardamom aroma. As well as the desserts that are 
prepared by adding forest fruits to whipped cream, Ru-
neberg tart which is named after the poet J.L. Runeberg 
and cooked on 5 February every year to memorialize the 
poet is one of the most loved desserts by Finnish people. 
As the other Northern European countries, Finland has 
many cookie types too. Some of them are stick cookies 
that are made from all-purpose flour, butter, almond, egg 
and sugar. The cookie which is named as Lusikkaleivat 
and made from all-purpose flour, baking powder and va-
rious fruits, the little cookie named as Hanna-tädin  and 
pikkuleivät which are made from potato flour, Christmas 
tarts with jam filling are among the desserts that Finnish 
people preferred on their special occasions. 

çeşitleri ise ortasına pirinç doldurularak hazırlanan ka-
relian ekmeği (Karjalanpiirakka), mayalanmış hamurdan 
elde edilen ve sandviç yapılarak tüketilen halka şeklin-
deki küçük Vesirinkeli ekmeği ve en yaygın şekliyle po-
ğaçayı andıran sämpylä ekmeğidir. Beğeniyle tüketilen 
diğer ekmek çeşitlerine ise lavaş ekmeğine benzeyen 
rieska, arpa unundan yapılan ryynirieska ve Näkkileipä 
isimli çıtır ekmek örnek gösterilebilir.

Finlandiya halkının makarna tüketiminde en önemli çe-
şitlerden biri fırında makarnadır. Finlilerin en çok tükettiği 
10 yemekten biri olduğu düşünülen fırında makarna ve 
lazanya, et ile birlikte tüketilmekte olup Finlilerin gele-
neksel yemeklerinden olan güveçte lahana ya da balık 
fileto gibi yemeklerinin yerini almaya başlamıştır. Finlile-
rin makarna soslarında limon suyu, avokado gibi tatları, 
küçük köfteleri ve somon balığını kullanmayı tercih ettiği 
bilinmektedir. 

Finlandiya’nın tatlı kültürü de kahve ve çay ile birlikte 
tüketilebilecek çok sayıda kek ve kurabiyeyi içermektedir. 
Bunlardan en bilineni Pulla isimli kakule aromalı, tarçınlı 
küçük keklerdir. Çırpılmış kremaya orman meyveleri ekle-
nerek hazırlanan tatlıların yanı sıra, şair J.L. Runeberg’in 
adıyla anılan ve her yıl 5 Şubatta Runeberg’i anma gü-
nünde pişirilerek tüketilen Runeberg turtası Finliler tara-
fından beğeniyle tüketilen tatlılardandır. Diğer Kuzey Av-
rupa ülkeleri gibi Finlandiya’da da kurabiye çeşitleri bir 
hayli fazladır. Bunlardan bazıları çok amaçlı un, tereyağı, 
badem, yumurta ve şeker kullanılarak hazırlanan çubuk 
kurabiyelerdir. Lusikkaleivat isimli çok amaçlı un, kabart-
ma tozu, vanilya ve çeşitli meyvelerle pişirilen kurabiyeler, 
patates unundan yapılan Hanna-tädin pikkuleivät isimli 
küçük kurabiyeler, içi reçel ile doldurulmuş kurabiye şek-
lindeki Noel turtaları, Finlilerin özel günlerde özenle hazır-
ladıkları tatlılardandır.
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