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Dear Readers,

We are together with the 17th issue of BBM Maga-
zine. We have tried our best to prepare a good magazine 
for our readers. We decided to focus on North African 
countries for the Consumption Research in April-May-
June issue of BBM Magazine. As you know when we 
look at consumption culture of North African countries 
such as Morocco, Algeria, Egypt, Libya and Tunis we 
see many features in common. In these countries, cous-
cous which can be considered as bread and pasta type 
has an importance place in consumption. You can find 
the research in Bread, Pasta and Biscuit in North Africa 
in the content of our magazine. 

As well as the research article that we focus on North 
African countries, the article of Marco Loschi, Product 
Manager Pasta in Bühler waits to be read. The article of 
Marco LOSCHI is an impressive one about Ecothermatik, 
the pasta dryer Bühler developed. The other article is Vid-
eojet Technologies Global Marketing Manager for Food 
Products Chirag SHETH’s writing about the role of trace-
ability in food safety. 

Parantez team continues to be involved in various 
events. Attending “Global Trade and Milling Technologies” 
Congress and Exhibition of Turkish Flour Industrialists’ 
Federation (TFIF) between 31 March and 3 April 2016, 
Parantez team will also meet you in 9. IBATECH Exhibi-
tion between 14 and 17 April 2016. 

See you in the next issue…

Best regards…

Değerli Okurlar,

BBM Dergisi’nin 17. sayısıyla sizlerle birlikteyiz.  Bu 
sayımızda da sizler için dolu dolu bir dergi hazırlamaya 
gayret ettik. BBM Dergisi’nin Nisan-Mayıs-Haziran 
sayısında Tüketim Araştırması dosyamız için Kuzey Afrika 
ülkelerine odaklanmaya karar verdik. Bildiğiniz gibi Fas, 
Cezayir, Mısır, Libya ve Tunus gibi Kuzey Afrika ülkelerinin 
beslenme kültürüne dikkatle baktığımızda, birbirine ben-
zeyen oldukça fazla özellik gözümüze çarpıyor. Bu ülkelerde 
ekmek ve bir makarna çeşidi olarak değerlendirilebilecek 
kuskus, tüketimde önemli bir yere sahip. Kuzey Afrika’da 
Ekmek, Makarna ve Bisküvi başlıklı araştırma yazımızı der-
gimizin içeriğinde bulabilirsiniz. 

Kuzey Afrika ülkelerine odaklandığımız araştırma 
yazımızın yanı sıra, Bühler’de Makarna Ürün Müdürü 
Marco Loschi’nin makalesi de dergimizin içeriğinde si-
zleri bekliyor. Marco LOSCHI’nin makalesi Bühler’in 
geliştirdiği makarna kurutucu Ecothermatik üzerine et-
kileyici bir yazı.  Makalelerimizden bir diğeri ise Video-
jet Technologies’de Gıda Ürünleri Küresel Pazarlama 
Müdürü Chirag SHETH’in gıda güvenilirliğinde izlenebil-
irlik üzerinde bizlerle paylaştığı makalesi. 

Parantez Ekibi çeşitli etkinliklerde yer alamaya devam 
ediyor. 31 Mart-3 Nisan 2016 tarihleri arasında Türkiye Un 
Sanayicileri Federasyonu’nun (TUSAF)  “Global Ticaret ve 
Değirmen Teknolojileri” temalı Kongre ve Sergisine katılan 
Parantez Ekibi 14-17 Nisan 2016 tarihinde de 9. IBATECH 
Fuarı’nda sizlerle buluşacak. 

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle…

Saygılarımla….

BBM Magazine is
in international events! 

BBM Dergisi 
Uluslararası Etkinliklerde! 

EDITOR
EDİTÖR
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Bosch Packaging Technology opened the gates of 
its site in Schiedam, the Netherlands, on February 17, 
2016, to welcome customers, colleagues and partners 
to their in-house show. Over 100 international visitors 
took the chance to get a guided tour by Bosch experts 
who explained and demonstrated the comprehensive 
horizontal packaging technologies for the biscuit, bakery 
and bar industries. “At our in-house show we were able 
to present not only our standalone machines, but also 
line capabilities to our customers, including Delta robotic 
solutions and different feeding and distribution techno-
logies. In addition, we demonstrated our lean producti-
on, which is the key driver of our short throughput time. 
We know from conversations with our customers and 
prospects that fast delivery is a must”, says Oscar Roth, 
general manager at Bosch Packaging Technology B.V.

The broad portfolio of the Schiedam facility ranges from 
single handfed packaging machines right through to auto-
mated packaging lines. Along with its horizontal portfolio, 
Bosch also presented robotic and vertical packaging tech-
nologies from other Bosch Packaging sites, illustrating its 
wide product range. A total of eleven systems were pre-
sented at the event. The focus of the show for the biscuit 
industry was the recently launched Pack 301 LS - a mid-
range automation for the efficient and reliable packaging of 
biscuits on edge. In addition, different solutions for biscuit 
pile packaging were shown. Other equipment included 
horizontal packaging solutions designed to package bars, 
buns, wafers, tortillas and cakes.

Bosch Paketleme Teknolojisi, 17 Şubat 2016’da Hollanda 
Schiedam’daki mekanında, kurum içi bir gösteriyle müşteri-
lerini, meslektaşlarını ve iş ortaklarını ağırladı. 100’ün üzerin-
de uluslararası ziyaretçi, bisküvi, fırıncılık ve bar endüstrisi için 
geniş kapsamlı yatay paketleme teknolojilerini gösteren ve 
açıklayan Bosch uzmanlarının düzenledikleri turlara katılma 
şansını yakaladı. Bosch Paketleme Teknolojisi B.V.’nin Genel 
Müdürü Oscar Roth, gösteriyle ilgili şunları aktardı: “Kurum 
içi gösterimimizde, müşterilerimize, sadece bağımsız maki-
nelerimizi değil, aynı zamanda Delta robotik çözümlerimizi, 
farklı besleme ve dağıtım teknolojilerimizi ve bunların da dahil 
olduğu hat kabiliyetlerimizi tanıtabildik. Buna ek olarak, kısa 
sonuç elde etme zamanının anahtarı olan yalın imalatımızı 
da göstermiş olduk. Müşterilerimiz ve potansiyel ortaklıkla-
rımızla olan görüşmelerimizden hızlı teslimatın bir zorunluluk 
olduğunu anlamış durumdayız.”

Schiedam tesisinin geniş portföyü arasında, otomatik paket-
leme hatlarının yanında tek elle beslemeli paketleme makine-
leri de bulunuyor. Bosch, yatay portföyüyle birlikte, geniş ürün 
yelpazesini gösteren diğer Bosch Paketleme yerleşimlerinden 
de robotik ve dikey paketleme teknolojilerini gösterdi. Etkinlik-
te toplam 11 sistem tanıtıldı. Bisküvi endüstrisi için gösterimin 
odak noktası ise aşırı hassas bisküvilerin etkin ve güvenilir bir 
şekilde paketlenmesini sağlayan orta aralıklı bir otomasyon olan 
ve yakın zamanda piyasaya sürülen Pack 301 LS’ydi. Buna ek 
olarak, bisküvi istifi paketlemesi için farklı çözümler de gösterildi. 
Diğer ekipmanlar arasında barların, çöreklerin, gofretlerin, tor-
tillaların ve pastaların paketlenmesi için tasarlanmış olan yatay 
paketleme çözümleri bulunmaktaydı. Bosch, özel bir ortamda 

Bosch Packaging Technology welcomed customers, colleagues and partners to their in-house 
show in its site in Schiedam, the Netherlands. During the show, Bosch’s standalone machines, 
Delta robotic solutions and different feeding and distribution technologies were presented. 

Bosch Paketleme Teknolojisi, Hollanda Schiedam’daki mekanında kurum içi bir gösteriyle müşte-
rilerini, meslektaşlarını ve iş ortaklarını ağırladı. Gösteri boyunca, Bosch’un bağımsız makineleri, 
Delta robotik çözümleri, farklı besleme ve dağıtım teknolojileri tanıtıldı.

Bosch, Hollanda’da 
paketleme teknolojilerini 
tanıtıyor

Bosch presents its 
packaging technologies 
in Netherlands
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Bosch provided a welcoming platform for all visitors 
to exchange experiences and discuss challenges in a 
private environment. In summary, Roth says: “The show 
was a success right along the line! There is no better 
opportunity to discuss the benefits of our wide range of 
solutions directly with customers, and for them to expe-
rience the machines operating on site. This will not be 
the last show in Schiedam, that’s for sure!”

deneyim paylaşımı ve zorlukların tartışılması için tüm ziyaretçileri 
için samimi bir platform sağladı. 

Roth, gösterimi şu sözlerle özetledi: “Gösterim baştan 
sona oldukça başarılı geçti! Geniş çaplı çözümlerimizin fay-
dalarını müşterilerimiz ile doğrudan konuşmamız ve onla-
rın alanda çalışan makineleri deneyimlemeleri için bundan 
daha iyi bir fırsat olamazdı. Bunun Shiedam’daki son gös-
terim olmayacağı kesin!”.

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

Mühlenchemie GmbH & Co. KG has developed two 
new enzyme systems designed to lower the falling 
number of flours. The special feature of the two enz-
yme systems Deltamalt FN-A and FN-B is that they also 
improve the baking performance of flours. In the past, 
millers had to combine different preparations; now they 
can improve the flour by adding just one enzyme system. 
With this innovation, Mühlenchemie has enlarged its ran-
ge of products for optimizing the falling number of flour. 

Mühlenchemie’s two new enzyme systems are based 
on an innovative fungal amylase (Deltamalt FN-A) or a 
combination of enzymes naturally present in grain with 
fungal amylase (Deltamalt FN-B). Use of these products 
improves the baking performance of the flour and at the 
same time lowers the falling number. With these new 
developments, Mühlenchemie has enlarged its toolbox 
for regulating the falling number. It also includes the se-
ries EMCEmalt, Alphamalt, Betamalt and Deltamalt for 
lowering the falling number and the Rowelit series for 
raising it. With these products, millers always have the 
appropriate solution at hand, enabling them to react to a 
multitude of different conditions. 

Mühlenchemie GmbH & Co. KG, unun düşme sayısını 
azaltmak için tasarlanmış olan iki yeni enzim sistemi ge-
liştirdi. Deltamalt FN-A ve FN-B olarak lanse edilen bu iki 
yeni enzim sistemi, unların pişirme performanslarını arttıran 
spesifik özelliklere sahip. Geçmişte değirmencilerin iki fark-
lı preparatı birleştirmesi gerekiyordu; şimdi ise sadece bir 
enzim sistemi ekleyerek unun iyileştirilmesi mümkün. Müh-
lenchemie, bu yenilikle birlikte unun düşme sayısını ideal 
noktaya getirmek için ürün yelpazesini genişletmiş oldu. 

Mühlenchemie’nin iki yeni enzim sistemi, yeni bir man-
tar amilazına (Deltamalt FN-A) ve mantar amilazı (Delta-
malt FN-B) ile tahılda doğal olarak mevcut olan enzimlerin 
bir kombinasyonuna dayanıyor. Bu ürünlerin kullanımı, 
unun pişirme performansını arttırıp aynı zamanda düşme 
sayısını da azaltıyor. Mühlenchemie, bu yeni gelişmeler 
sayesinde düşme sayısını düzenlemek için araç kutusunu 
da genişletmiş oldu. Bunun içinde ayrıca düşme sayısının 
azaltılması için EMCEmalt, Alphamalt, Betamalt ve Delta-
malt serileri ve arttırılması için ise Rowelit serisi bulunuyor. 
Bu ürünlerle birlikte, değirmencilerin ellerinde, artık farklı 
koşullara karşı çok sayıda tepki verebilmelerini sağlayan 
uygun bir çözüm bulunuyor. 

Mühlenchemie developed two new enzyme systems to lower the falling number of flours. The two 
enzyme systems also improve the baking performance of flours. With this innovation, Mühlenche-
mie has enlarged its range of products for optimizing the falling number of flour.

Mühlenchemie, unun düşme sayısını azaltmak için yeni enzim sistemleri geliştirdi. Bu iki enzim sis-
temi ayrıca unların pişirme performanslarını da arttırıyor. Bu yenilikle birlikte, Mühlenchemie unun 
düşme sayısının ideal noktaya getirilmesi için ürün yelpazesini genişletti.

Mühlenchemie üretim 
gamını genişletiyor

Mühlenchemie enlarges 
product range
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Mondelēz International announced the launch of a 
strategic e-commerce partnership with Alibaba Group, 
the largest online and mobile commerce company in the 
world. The collaboration enables Mondelēz International 
to further tap into the potential of e-commerce by ex-
panding its reach and deepening its penetration in the 
Chinese market.

Chinese consumers will now be able to purchase a fuller 
range of Mondelēz International products, through its flags-
hip store on Alibaba’s Tmall.com platform, China’s largest 
third-party business-to-consumer e-commerce platform for 
brands and retailers. Mondelēz International will also incre-
ase its investment in Tmall.com by launching exclusive pro-
ducts to expand consumer reach and accelerate growth. 
Under this strategic partnership, the two companies will 
work closely to further advance Mondelēz International’s 
business strategy in China by leveraging Alibaba Group’s 
comprehensive e-commerce ecosystem. Key areas of 
collaboration include consumer insight, cloud computing, 
branding and advertising solutions, product innovations 
and expansion of sales and distribution channels.

“This partnership with Alibaba is a significant step to-
ward our goal of generating e-commerce revenues of at 
least $1 billion by 2020,” said Tim Cofer, Chief Growth 
Officer, Mondelēz International. “Snacking is a fast-
growing sector for the e-commerce market in China and 
Alibaba is a powerful partner to help us capture our sha-
re of that growth by expanding our distribution channels 
and improving our brands’ accessibility in both rural and 
urban Chinese markets.”

Mondelēz International, dünyadaki en büyük online 
ve mobile ticaret şirketi olan Alibaba Grup ile stratejik 
bir e-ticaret ortaklığına başlayacağını duyurdu. Bu işbir-
liği sayesinde Mondelēz International, Çin piyasasındaki 
kapsamını genişletip ve penetrasyonunu derinleştirerek 
e-ticaretin potansiyeline daha iyi bir şekilde erişim sağ-
layabilecek. 

Çinli tüketiciler artık, Çin’in markalar ve satıcılar için en 
büyük üçüncü parti firmadan tüketiciye e-ticaret platformu 
olan Alibaba’nın Tmall.com platformundaki amiral mağa-
zası yoluyla, Mondelēz International ürünlerinin tamamını 
satın alabilecekler. 

Mondelēz International ayrıca müşterilere erişimini 
arttırmak ve büyümesini hızlandırmak için seçkin ürün-
ler piyasaya sürerek Tmall.com’daki yatırımını arttırma-
yı planlıyor. Bu stratejik ortaklık çerçevesinde iki şirket, 
Alibaba Grup’un geniş e-ticaret ekosistemini geliştirmek 
için yakından çalışacaklar. Müşteri görüşleri, bulut bilişim, 
markalaşma ve reklam çözümleri, ürün yenilikleri, satış ve 
dağıtım kanallarının genişlemesi işbirliğinin kilit alanlarını 
oluşturuyor.

Mondelēz International’ın Büyüme Sorumlusu Tim Co-
fer, “Alibaba’yla işbirliğimiz, 2020 itibariyle en az 1 mil-
yar dolar e-ticaret gelirleri hedefimizin tutturulması için 
oldukça önemli bir adım” dedi ve ekledi: “Atıştırmalıklar 
Çin’de e-ticaret açısından hızlı büyüyen bir sektör. Aliba-
ba da bize dağıtım kanallarımızı geliştirip hem kırsal hem 
de kentsel Çin pazarında markamızın erişilebilirliğinin art-
tırılması yoluyla bu büyümeden pay almamızda yardımcı 
olacak güçlü bir ortak.” 

Mondelēz started an e-commerce partnership with Alibaba Group. Under this strategic partner-
ship, Mondelēz will be able to expand its reach and deepen its penetration in the Chinese market.

Mondelēz International, Alibaba Grup ile bir e-ticaret ortaklığı başlattı. Bu stratejik ortaklık çerçe-
vesinde Mondelēz, Çin piyasasındaki kapsamını arttırmış ve penetrasyonunu derinleştirmiş olacak.

Mondelez, Alibaba Grup 
ile stratejik bir e-ticaret 
ortaklığına girişiyor

Mondelez launches 
strategic e-commerce 
partnership with 
Alibaba group
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One of the biggest confectioneries in Russia, Po-
beda officially announced the factory opening in Lat-
via. The ceremonial start of production took place on 
February 17, 2016 in Ventspils. The factory is provided 
with the newest equipment, which allows automating 
the production process and ensures its quality and sa-
fety. It is also equipped with 28 modern production 
lines. The total area of industrial buildings is 43, 000 
square meters. The production capacity of the plants 
on Russian territory is 220 tons per day. More than 
10 million euros has been invested in the project de-
velopment: about 2.5 million were invested by the EU 
structural funds.

“Starting production in Europe is a major stra-
tegic move for our business and a key milestone in 
the company’s history. We are on a whole new level 
of cooperation with our partners. Factory in Ventspils 
offers new export opportunities; we plan to increase 
the volume of deliveries in Europe, United States, Me-
xico, Peru, Australia and China. In this difficult time for 
confectionery market, the plant in Latvia opens up new 
avenues for business development“. – Says Pobeda 
President Vitaly Muravjev.

Rusya’nın en büyük şekerleme firmalarından biri olan 
Pobeda, Letonya’da fabrika açacağını resmi olarak 
duyurdu. Üretim, Ventspils’de 17 Şubat 2016’da ger-
çekleştirilen törenle resmen başladı. Fabrika, üretim sü-
reçlerinin otomasyonunu, kalite ve güvenliğini sağlayan 
en yeni ekipmanlarla kuruldu. Ayrıca 28 modern üretim 
hattı da fabrikanın donanımı arasında. 

Endüstriyel binaların toplam alanı 43,000 metrekare-
ye ulaşıyor. Rus topraklarındaki tesislerin günlük üretim 
kapasitesi 220 ton. Projenin geliştirilmesi için yaklaşık 
2.5 milyon Euro’su AB yapısal fonlarından olmak üzere, 
10 milyon Euro’yu aşan bir miktarla yatırım yapıldı. 

Pobeda’nın Başkanı Vitaly Muraviev, yatırımla ilgili 
şunları söyledi: “Avrupa’da üretime başlayacak olmak 
işletmemiz için önemli ve stratejik bir adım ve şirketin 
tarihi açısından da bir dönüm noktası. Ortaklarımızla iş-
birliği açısından şu an tamamen farklı bir aşamadayız. 
Ventspils’deki fabrika yeni ihracat fırsatları sunuyor; biz 
de Avrupa, ABD, Meksika, Peru, Avustralya ve Çin’e 
yapılan sevkiyatların hacimlerini arttırmayı planlıyoruz. 
Şekerleme pazarı için zorlu geçen bu zamanlarda, Le-
tonya’daki fabrika iş geliştirme açısından bize yeni ka-
pılar açacak.” 

Russian confectionary Pobeda announced the factory opening in Latvia. More than 10 million eu-
ros has been invested in the project development of the Factory.

Rus şekerleme firması Pobeda, Letonya’da fabrika açacağını duyurdu. Fabrikanın geliştirilmesi 
projesi için 10 milyon Euro’nun üzerinde kaynak yatırıldı.

Pobeda, Letonya’da 
üretime başlıyor

Pobeda starts 
production in Latvia
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The Board of Directors of Tiger Brands Limited anno-
unced the appointment of Lawrence Mac Dougall as the 
new Chief Executive Officer (CEO) of Tiger Brands Limi-
ted. His effective date of employment will be communica-
ted by the end of March. The Board adopted a rigorous 
5 month process to interview and select the new CEO for 
the company. Andre Parker, Chairman of the Board com-
mented: “We are delighted with the appointment of Law-
rence Mac Dougall and are confident of his abilities to 
lead the organization and to deliver on the strategic ob-
jectives of Tiger Brands. We have found an exceptional 
new CEO in Lawrence, who has sound commercial and 
strategic acumen, the demonstrated ability to lead exten-
sive growth and business turnaround strategies and the 
leadership skills to develop strong integrated teams that 
deliver continuous sustainable performance.”

Lawrence Mac Dougall has in-depth business expe-
rience, successfully leading complex local and multina-
tional organizations in challenging environments across 
Africa, The Middle East, Eastern Europe and Russia. He 
has previously worked as Managing Director of Bromor 
Foods and Cadbury (Pty) Ltd in South Africa. He has 
led Kraft Foods and Mondelez International as Regional 
President. Mondelez is the world’s largest snacking and 
the world’s second largest food company. Lawrence 
has extensive FMCG experience in excess of 25 years 
in the Confectionery, Beverages, Snacks, Groceries and 
Biscuits categories.

Tiger Brands Limited’in Yönetim Kurulu, Lawrance Mac 
Dougall’ın Tiger Brands Limited’in yeni İcra Kurulu Başka-
nı olarak atandığını duyurdu. Dougall’ın göreve başlama 
tarihi Mart ayı sonu itibariyle bildirilecek. Kurul, şirketin 
yeni İcra Kurulu Başkanını seçmek ve mülakatları gerçek-
leştirmek için 5 aylık oldukça titiz bir seçim süreci uygu-
ladı. Yönetim Kurulu Başkanı Andre Parker, konuyla ilgili 
şunları aktardı: “Lawrence Mac Dougall’ın atamasından 
oldukça memnunuz. Kendisinin kurumu yönetme ve Tiger 
Brands’ın stratejik hedeflerini gerçekleştirebilme kabiliyeti 
konusunda hiçbir şüphemiz yok. Lawrence’da sağlam bir 
ticari ve stratejik zekaya; kapsamlı büyümeye ve iş dö-
nüşüm stratejilerine önderlik edecek yeteneğe; aralıksız 
sürdürülebilir performans sunan güçlü entegre ekipleri 
geliştirecek liderlik becerilerine sahip yeni bir İcra Kurulu 
Başkanı bulduk.” 

Lawrence Mac Doygall, Afrika, Orta Doğu, Doğu Av-
rupa ve Rusya gibi zorlu ortamlarda karmaşık yerel ve 
çok uluslu kurumları başarıyla yönetmiş olmanın getirdiği 
derinlemesine bir iş deneyimine sahip. Bundan önce Gü-
ney Afrika’da Bromor Foods and Cadbury (Pty) Ltd’nin 
Sorumlu Müdürü olarak çalıştı. Bölgesel Müdür olarak 
Kraft Foods ve Mondelez International şirketlerini yönetti. 
Modelez dünyanın en büyük atıştırmak ve aynı zaman en 
büyük ikinci gıda şirketi. Lawrence’ın Şekerlemeler, İçe-
cekler, Atıştırmalıklar, Market Ürünleri ve Bisküviler kate-
gorilerinde 25 yılı aşkın bir hızlı tüketim ürünleri deneyimi 
bulunmakta. 

Tiger Brands announced Lawrence Mac Dougall was appointed as the new CEO of Tiger Brands 
Limited.

Tiger Brands, Tiger Brands Limited’in yeni İcra Kurulu Başkanı olarak Lawrence Mac Dougall’ın 
atandığını duyurdu.

Tiger Brands’ın İcra Kurulu 
Başkanlığına, Lawrence 
Mac Dougall atandı

Lawrence Mac Dougall 
is the new CEO of Tiger 
Brands
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United Biscuits (UB), a leading international manufac-
turer of biscuits, cakes and snacks, has launched its 
new ‘Better Biscuits, Best Sellers’ category initiative to 
drive total biscuit category growth by up to £88 million 
in the next five years. The campaign supports United 
Biscuits’ current advice platform ‘Better Biscuits, Better 
Business’ but with a specific focus on driving availability 
and visibility of the UK’s favorite biscuit products across 
the convenience channel.

UB has launched this initiative to ensure that retailers 
can identify the best-selling products within the biscuit 
category that they should be stocking in order to best 
meet their shoppers’ needs and maximize their cate-
gory sales. 

“As the biggest supplier of biscuits in the UK, UB has 
invested in this initiative to ensure that its customers can 
maximize the potential that the biscuit category offers 
but has yet to fully realise,” says Amanda Kurylowski, 
United Biscuits Impulse Category Controller, UK.‘Better 
Biscuits, Best Sellers’ will help to unlock new opportu-
nities and sales growth for the trade. Shoppers will be-
nefit because their favourite products will be available to 
them in more outlets and their needs will be met through 
simpler and more inspiring fixtures. Product duplication 
will be reduced and merchandising improved through 
clearer brand and product blocking.” she adds.

Dünyanın önde gelen bisküvi, kek ve atıştırmalık ürün üreti-
cilerinden United Biscuits (UB), önümüzdeki beş yıl boyunca 
bisküvi kategorisinin toplam büyümesini 88 milyon Euro’ya 
kadar çıkarmak için “Daha İyi Bisküviler, En İyi Satıcılar” ka-
tegorisiyle yeni bir girişim başlattı. Bu kampanya, United 
Biscuits’in mevcut danışma platformu olan “Daha İyi Bisküvi-
ler, En İyi İşletmeler” kategorisini desteklemekle birlikte uygun 
mecralar boyunca Birleşik Krallık’ın en sevilen bisküvi ürün-
lerinin mevcudiyetinin ve görünürlüğünün arttırılmasına özel 
olarak odaklanıyor. 

UB, bu girişimi satıcıların, müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şe-
kilde karşılaması ve kategori satışlarını en üst seviyeye çıkart-
ması için stoklamaları gereken bisküvi kategorisi içerisindeki 
en çok satan ürünleri tespit edebilmeleri için ortaya koydu. 

United Biscuits UK, Planlanmamış Satın Alım Kategorisi 
Kontrolörü olan Amanda Kurylowski, “UB, Birleşik Krallık’taki 
en büyük bisküvi tedarikçisi olarak, bu girişimle, müşterilerine 
bisküvi kategorisinin sunduğu ancak hala tamamen farkına 
varılamayan fırsatları, en üst düzeye çıkarabilmek için yatırım 
yaptı.” diyor ve ekliyor: “ ‘Daha İyi Bisküviler, En İyi Satıcılar’ 
girişimi, ticaret için yeni fırsatların ve satış büyümesinin kilidi-
ni açacak. Alışveriş tutkunları, sevdikleri ürünlerin daha fazla 
satış noktasından kendilerine sunulmasından ve ihtiyaçlarının 
daha basit ve daha ilham verici araçlarla karşılanmasından 
fayda sağlayacak. Ürün kopyalanması azalacak ve satın alma 
da net marka ve ürün blokajı yoluyla geliştirilecek.”

United Biscuits launched a new ‘Better Biscuits, Best Sellers’ category initiative to drive total bis-
cuit category growth by up to £88 million in the next five years.

United Biscuits, önümüzdeki beş yıl içinde bisküvi kategorisinin toplam büyümesini 88 milyon Euro 
kadar çıkarmak için yeni bir “Daha İyi Bisküviler, En İyi Satıcılar” kategorisi girişimi başlattı.

United Biscuits’ten 
yeni girişim

New initiative from 
United Biscuits
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Barilla, which brings its products together with consumers in 
more than 100 countries, has carried its leadership in this area 
to the subject of animal welfare which is considered important 
by especially the civil society organizations. Barilla has beco-
me the Italian company with the highest standard according to 
the “Business Benchmark on Farm Animal Welfare-BBFAW” 
report made public on 26th November in London with the par-
ticipation of 90 food companies from 17 countries.    

Barilla Raw Material Purchasing Director Leonardo Mirone 
has said the following in the statements he made regarding 
the subject: “As Barilla, our goal is to be a brand which gets 
people to adopt healthy and Mediterranean type nutrition 
habits and which at the same time is preferred by people. In 
this direction, we have been searching for the most accura-
te solutions for the supply chain with our business partners 
for years. We are in a strong co-operation with Compassion 
in World Farming which has extensive knowledge in consu-
mer demands and stock farming. Through this cooperation, 
we are showing sensitivity to the subject of animal welfare in 
every stage of the supply chain since 2010.”

IT WILL ONLY USE THE EGGS 
OF THE CAGE-FREE CHICKENS 
Barilla, which is also the leader of the pasta sector in Tur-

key with the brands Barilla and Filiz, uses 24 thousand tons 
of eggs which correspond to approximately 500 thousand 
pcs in its annual production in the whole World. Barilla, 
which obtains all the eggs used in the brands Le Emiliane, 
Mulino and Pavesi which own the “Good Egg Award” and 
82 percent of the eggs in total from the cage-free chickens, 
aims to increase this rate to 100 percent in 2020.

Ürünlerini 100’den fazla ülkede tüketiciyle buluşturan Ba-
rilla, bu konudaki liderliğini özellikle sivil toplum kuruluşları ta-
rafından çok önemsenen hayvan refahı konusuna da taşıdı. 
Barilla, 26 Ocak’ta Londra’da açıklanan ve 17 ülkeden 90 
gıda şirketinin katıldığı “İş Dünyası Çiftlik Hayvanları Refahı 
Değerlendirmesi 2015 (Business Benchmark on Farm Ani-
mal Welfare-BBFAW)” raporuna göre standardı en yüksek 
İtalyan şirketi oldu.  

Barilla Hammadde Satın Alma Direktörü Leonardo 
Mirone, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Barilla olarak 
hedefimiz, sağlıklı ve Akdeniz tipi beslenme alışkanlıkları 
kazandıran, aynı zamanda insanlar tarafından tercih edi-
len marka olmak. Bu doğrultuda, yıllardır iş ortaklarımızla 
birlikte tedarik zinciri için en doğru çözümleri bulmaya 
çalışıyoruz. Tüketici istekleri ve hayvan yetiştirme konu-
sunda son derece birikimli olan Compassion in World 
Farming (Dünya Çiftçiliğinde Şefkat) ile güçlü bir işbirliği 
içindeyiz. Bu işbirliği sayesinde 2010 yılından bu yana te-
darik zincirinin her aşamasında hayvan refahı konusuna 
hassasiyet gösteriyoruz.” dedi.

SADECE GEZEN TAVUKLARIN 
YUMURTASINI KULLANACAK
Barilla ve Filiz markalarıyla Türkiye’de de makarna sektö-

rünün lideri olan Barilla, tüm dünyada yıllık üretiminde yak-
laşık 500 bin adede denk gelen 24 bin ton yumurta kulla-
nıyor. “Good Egg Award / İyi Yumurta Ödülü”ne sahip olan 
Le Emiliane, Mulino Bianco ve Pavesi markalarında kullanılan 
yumurtaların tamamını; toplamda ise tüm yumurtaların yüzde 
82’sini serbest dolaşan tavuklardan elde eden Barilla, 2020 
yılında bu oranı yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyor.

Barilla, the world’s leading pasta producer which has turned the motto “good for you, good for the 
planet” into a business model, meets 82 percent of its egg need from cage-free chickens. The 2020 
goal of the company is to increase this rate to 100 percent.

“Sizin için iyi, gezegen için iyi” mottosunu iş modeli haline getiren dünyanın lider makarna üreticisi 
Barilla, yumurta ihtiyacının yüzde 82’sini gezen tavuklardan karşılıyor. Şirketin 2020 hedefi ise bu 
oranı yüzde 100’e çıkarmak.

Barilla, ‘iyi’ iş modelini,  
hayvan refahında da 
sürdürüyor

Barilla continues ‘good’ 
business model in animal 
welfare too
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Turkish pasta industrialists rioted aga-
inst the prices which have dropped due 
to extreme competition and ‘supermar-
ket pressure’. Turkish Pasta Industrialists 
Association (TMSD) President Abdulkadir 
Kulahcioglu has stated these regarding 
the subject: “When the costs of the Du-
rum wheat are taken into account, the 
cheapest pasta price should be between 
1.15 and 1.25 liras. The price of pasta has 
decreased to 85 kurus in the market. For 
the pasta to reach the consumer without 
compromising on its quality, it should be 
sold at its real value. This is important for both the consumers 
and the farmers.” Külahçıoğlu said: “In case the prices remain 
this way, the business enterprises in our sector which races to 
world leadership will have more difficulties in standing strong.”

 
TURKEY DOES NOT CONSUME 
TOO MUCH PASTA
TMSD President Kulahcioglu, who evaluates the develop-

ments in the pasta sector, called attention to the fact that Tur-
key is still ranked at the 19. Place in the world in pasta con-
sumption despite being ranked at the second place after Italy 
in export in spite of the EU quotas and continued:  “to increa-
se pasta consumption in the internal market, the consumers 
should be accurately informed.” Kulahcioglu, who stated that 
they also have to compete with the replacement products rice 
and bulghur, made the following evaluation: “Correcting what’s 
known wrong about pasta shall both cause an increase in the 
consumption of pasta which is a healthy product, and ensure 
more employment with the increase in the production.” 

WE CAN FACE CUSTOMS WALLS IN AFRICA
Kulahcioglu, who stated that Turkish pasta is successful in 

international competition in terms of both the quality and the 
pricing and that it is being exported to nearly 150 countries at 
the moment,  drew attention to the possible risks in the next 

Türkiye makarna sa-
nayicileri, aşırı rekabet ve 
‘market baskısı’ nedeniy-
le düşen fiyatlara isyan 
etti. Türkiye Makarna Sa-
nayicileri Derneği (TMSD) 
Başkanı Abdülkadir Kü-
lahçıoğlu, konuyla ilgili 
olarak şunları ifade etti: 
“Durum buğdayının ma-
liyetleri göz önüne alındı-
ğında, en ucuz makarna 
fiyatının 1.15 ile 1.25 lira 

aralığında olması gerekiyor. Piyasada makarnanın fiyatı 85 
kuruşa kadar indi. Kalitesinden taviz vermeden tüketiciye 
ulaşması için makarnanın değerinde satılması gerekir. Bu 
hem tüketici hem çiftçilerimiz açısından önemli” dedi. Külah-
çıoğlu, “Fiyatların bu şekilde devam etmesi halinde ulusla-
rarası piyasada dünya birinciliğine oynayan sektörümüzdeki 
işletmeler ayakta kalmakta daha çok zorlanacak.”

 
TÜRKİYE AZ MAKARNA YİYOR
Makarna sektöründeki gelişmeleri değerlendiren TMSD 

Başkanı Külahçıoğlu, AB kotalarına rağmen ihracatta İtalya’nın 
ardından ikinci sırada olan Türkiye’nin makarna tüketiminde 
dünyada 19’uncu sırada yer aldığına dikkat çekerek, “iç piya-
sada makarna tüketiminin arttırılması için tüketicilerin doğru 
bilgilendirilmesi gerekiyor” dedi. İkame ürünler olan pirinç ve 
bulgur ile de rekabet etmek durumunda kaldıklarını belirten 
Külahçıoğlu, “Makarna ile ilgili yanlış bilinenlerin düzeltilmesi, 
sağlıklı bir ürün olan makarnanın hem daha fazla tüketimine 
yol açacak hem de üretimin artmasıyla daha fazla istihdam 
sağlanmasını sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

AFRİKA’DA GÜMRÜK DUVARLARIYLA 
KARŞILAŞABİLİRİZ
Türk makarnasının, hem kalite, hem fiyatlandırma açı-

sından uluslararası rekabette başarılı olduğunu, şu anda 

Abdulkadir KULAHCIOGLU, the President of Turkish Pasta Industrialists Association, who has gathered to-
gether with economics correspondents, has called attention to the disequilibrium between the raw material 
price and the pasta price and stated that it is difficult for the companies to stand strong with these prices.

İstanbul’da ekonomi muhabirleriyle bir araya gelen Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdülkadir KÜLAHÇIOĞLU, hammadde fiyatı ile makarna fiyatı arasındaki denge-
sizliğe dikkat çekti ve firmaların bu fiyatlarla ayakta kalmalarının zor olduğunu belirtti.

TMSD Başkanı Abdülkadir KÜLAHÇIOĞLU:

“BU FİYATLARLA AYAKTA KALMAK ZOR”

TMSD President Abdulkadir KULAHCIOGLU:

“IT IS DIFFICULT TO STAND STRONG WITH THESE PRICES”
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period. Kulahcioglu, who stressed that 58 percent of the pasta 
exportation is made to African countries, made these state-
ments: “Now, there are formed unities of countries in Africa. 
There is the Economic Community of West African States – 
ECOWAS. There is the Common Market of East and South 
Africa - COMESA. They are now cancelling out customs and 
taking the trade into their own borders. These unions are conc-
luding collective agreements with larger unions in European 
Union, America, Canada or different countries. We should eit-
her take place in these unions or come to the point of making 
agreements with these unions. Otherwise in the forthcoming 
period, if we stay outside these unions, the customs walls at 
these unions will stand in our way. Now, investments in our 
target markets are starting to increase. Pasta investments are 
now starting to increase in Africa also. Both the increase in the 
investments there and the formation of these unions constitute 
an obstacle for us for African market.”

CHINA AND INDIA ARE NEW TARGET MARKETS
Kulahcioglu, who explained that Chine and India take pla-

ce among the target countries of pasta sector, mentioned 
these: “These countries are large in terms of population and 
virgin in terms of pasta. Pasta consumption is not widespre-
ad. However, their growth rates are higher than all  countri-
es. Governments prefer to cut down on rice and encourage 
nutrition with wheat. Because rice is not a sustainable food 
product in term of utilization of the water resources.” 

yaklaşık 150 ülkeye ihraç edildiğini belirten Külahçıoğlu, 
önümüzdeki dönemdeki olası risklere de dikkat çekti. Ma-
karna ihracatının yüzde 58’inin Afrika ülkelerine yapıldığını 
vurgulayan Külahçıoğlu, “Afrika’da artık ülke birlikleri oluş-
tu. Batı Afrika Devletleri Ekonomi Topluluğu - ECOWAS 
var. Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı - COMESA var. 
Bunlar artık gümrükleri sıfırlayarak ticareti kendi içlerine 
alıyorlar. Bu birlikler daha büyük birliklerle Avrupa Birliği, 
Amerika, Kanada veya farklı ülkelerle toplu olarak anlaş-
malar yapıyorlar. Bizim ya bu birliklerin içerisinde yer al-
mamız lazım ya da bu birliklerle anlaşma yapacak noktaya 
gelmemiz lazım. Aksi takdirde önümüzdeki dönemde bu 
birlikler dışında kalırsak oradaki gümrük duvarları da bize 
engel olacak. Şimdi bizim hedef pazarlarımızda da yatı-
rımlar artmaya başladı. Afrika’da da artık makarna yatırım-
ları artmaya başladı. Hem oradaki yatırımların artması hem 
bu birliklerin oluşması, Afrika pazarı için bizim açımızdan 
engel teşkil ediyor.” şeklinde konuştu.

ÇİN, HİNDİSTAN YENİ HEDEF PAZARLAR
Makarna sektörünün hedef ülkeleri arasında Çin ve 

Hindistan’ın yer aldığını açıklayan Külahçıoğlu, “Bunlar nü-
fus anlamında büyük ve makarnada da bakir olan ülkeler. 
Makarna tüketimi çok yaygın değil. Ancak büyüme hızları 
tüm ülkelerden yüksek. Hükümetler, pirinci kısarak buğdayla 
beslenmeyi teşvik ediyorlar. Çünkü su kaynaklarının kullanımı 
açısından pirinç sürdürülebilir bir gıda ürünü değil” dedi.

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

Targeting to establish a different perspective with 
its creative marketing methods reaching the final con-
sumers in bakery sector, Zeelandia Turkey is meeting 
with bakery industry representatives in IBATECH 9th 
International Trade Fair for Bakery, Patisserie Machi-
nery, Ice Cream, Chocolate and Technologies which 
will be held in CNR Istanbul Expo Center between 14 
and 17 April 2016. 

Operating in bread and bakery industry in 100 co-
untries around the world, Zeelandia will meet its custo-
mers in its at booth number 815 in Hall 8. 

Pastane ve ekmekçilik sektöründe nihai tüketiciye ula-
şan yaratıcı pazarlama yöntemleri ile sektöre farklı bir 
bakış açısı getirmeyi amaçlayan Zeelandia Türkiye, 14-
17 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 
CNR Expo’da düzenlenecek olan IBATECH 9. Ulusla-
rarası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve 
Teknolojileri Fuarı’nda, fırıncılık sektörünün temsilcileriyle 
buluşmaya hazırlanıyor. 

Tüm dünyada 100 ülkede faaliyet gösteren ekmek ve 
pastacılık şirketi Zeelandia, 8 salondaki 815 numaralı 
standında ziyaretçilerini ağırlayacak. 

Zeelandia Türkiye, en son 
yeniliklerini Ibatech’te 
sergileyecek

Zeelandia Turkey 
exhibiting its latest 
innovations in IBATECH
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Organickid, which has started to represent 90-year old 
Italian Rustichella d’Abruzzo pastas in Turkey, promoted 
the pastas with the special presentations prepared by Ita-
lian Chef William Zonfa with Michelin star.  

Organickid, which brought to Turkey the gluten-free, ve-
getable and durum wheat pastas of Zerote specially pre-
pared by Italian Rustichella d’Abruzzoto for children last 
year, extended its cooperation with Rustichella d’Abruzzo 
upon the attention it received added the organic pasta for 
adults into its product category.   

Organickid presents to the taste of the consumers the 
pastas it has initially sold online over the web site, at nearly 
20 sales points now. 

ATTENTION TO ORGANIC PRODUCTS 
IS INCREASING IN TURKEY
Giovanni Intilla, owner of the Rustichella d’Abruzzo pastas, 

and Merve Akinci, Organickid General Manager, who hosted 
the taste event held at Zorlu AVM – Eataly, presented to their 
guests different pastas prepared by famous Italian Chef Wili-
am Zonfa.  Merve Akinci, who took floor at the event, stated 
that the attention to organic products in Turkey is gradually 
increasing and a consumption habit in this regard is begin-
ning to be formed. Akinci quoted these regarding the subject: 
“As Organickid, our priority is to increase the awareness for 
organic products and to break the perception that these pro-
ducts are expensive and inaccessible.”

THE BEST RAW MATERIAL FOR 
THE BEST PASTA OF THE WORLD
Giovanni Intilla, owner of the Rustichella d’Abruzzo pas-

tas, provided the following information regarding his pas-

90 yıllık makarna üreticisi İtalyan Rustichella d’Abruzzo 
makarnaların Türkiye temsilciliğini yapmaya başlayan Orga-
nickid, Michelin yıldızlı İtalyan Şef William Zonfa’nın hazırla-
dığı özel sunumlarla makarnaların tanıtımını gerçekleştirdi. 

Geçtiğimiz yıl, İtalyan Rustichella d’Abruzzo tarafından 
hazırlanan Zerotre’nin çocuklara özel glütensiz, sebzeli ve 
tam durum buğdayı makarnalarını Türkiye’ye getiren Orga-
nickid, gördüğü ilgi üzerine Rustichella d’Abruzzo ile olan 
işbirliğini genişleterek, ürün kategorisine yetişkinlere yönelik 
organik makarnayı da ekledi. 

Organickid, ilk olarak web sitesi üzerinden online satışını 
gerçekleştirdiği makarnaları, artık 20’ye yakın satış nokta-
sında tüketicilerin beğenisine sunuyor. 

TÜRKİYE’DE ORGANİK ÜRÜNLERE 
İLGİ ARTIYOR
Zorlu AVM - Eataly’de gerçekleştirilen tadım etkinliğinin 

ev sahipliğini üstlenen Rustichella d’Abruzzo makarna-
larının sahibi Giovanni Intilla ve Organickid Genel Müdü-
rü Merve Akıncı, Michelin yıldızlı ünlü İtalyan Şef Wiliam 
Zonfa’nın hazırladığı farklı makarnaları davetlilerine ikram 
ettiler. Etkinlikte söz alan Merve Akıncı, organik ürünlere 
olan ilginin Türkiye’de giderek arttığını ve bu konuda tü-
ketim alışkanlığının oluşmaya başladığını belirtti. Akıncı, 
konuyla ilgili şunları aktardı: “Organickid olarak önceliği-
miz organik ürünlere olan farkındalığı artırmak. Bu ürünle-
rin pahalı ve ulaşılmaz olduğunu algısını kırmak.”

DÜNYANIN EN İYİ MAKARNASI 
İÇİN EN İYİ HAMMADDE
Rustichella d’Abruzzo makarnalarının sahibi Giovanni 

Intilla ise makarnalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Dünyanın 

Incorporating many natural products from cleaning producs to food, Organickid introduces to Tur-
key Italian Rustichella, a pasta producer of 90 years. 

Temizlik ürünlerinden gıdaya kadar birçok doğal ürünü bünyesinde bulunduran Organickid, 90 yıllık 
makarna üreticisi İtalyan Rustichella’yı Türkiye ile tanıştırıyor. 

İtalyan makarnası 
Rustichella d’Abruzzo
Artık Türkiye’de

Italian pasta Rustichella 
d’Abruzzo is now 
in Turkey
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tas: “We are using the best raw material to produce the 
healthiest and best pasta in the World. Our Zerote pastas 
which are produced 100% organic for children, pass thro-
ugh tens of quality control procedure. We are producing 
our pasta with the highest quality organic durum flour and 
the protein amount in the soft wheat flour. Food coloring 
and preservative substances are not used in our products. 
We offer the organically grown durum wheat and organic 
vegetable puree at a proportion of 35% together in our 
pastas. Vegetable pastas also have varieties as zucchini 
and carrot, spinach and zucchini. And we designed ext-
remely enjoyable packages to make kids like this pasta. I 
believe that Turkish kids will enjoy very much.”

en sağlıklı, en iyi makarnasını üretebilmek için en iyi ham-
maddeyi kullanıyoruz. Çocuklar için üretilen %100 orga-
nik Zerotre makarnalarımız, onlarca kalite kontrol prose-
düründen geçirilmekte. Makarnamızı, en kaliteli organik 
durum unu ile yumuşak buğday unundaki protein mikta-
rından üretiyoruz. Ürünlerimizde gıda boyası ve koruyucu 
madde kullanılmıyor. Makarnalarımızda, organik olarak 
yetiştirilmiş durum buğdayı ile birlikte %35 oranında or-
ganik sebze püresini birlikte sunuyoruz. Sebzeli makar-
naların bal kabaklı ve havuçlu, ıspanaklı ve kabaklı çeşit-
leri de var. Ve çocuklara bu makarnayı sevdirmek için son 
derece keyifli ambalajlar tasarladık. Türk çocukların çok 
beğeneceğine inanıyorum.” 

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

OBA Makarna, which operates in 80 countries of the 
World, continues to make new moves in the area of export 
each day. OBA Makarna which continues to grow in Japan, 
South Korea and South America, aims to increase the num-
ber of countries it exports to this year. 

OBA Makarna, which is the World brand of Turkey for half 
a century, participated for this goal in the Dubai Gulfood 
Food Fair which carries a huge importance for the global 
food industry with its participants of over 4 thousand and 
visitors of more than 90 thousand each year.  OBA Makar-
na, which hosted visitors from many places of the world 
in the fair which was held between 21-25 February, drew 
attention with its 35 different product varieties and stand. 

In this fair which is characterized as a door opening to 

Dünyanın 80 ülkesinde faaliyet gösteren OBA Makar-
na, ihracat alanında her geçen gün yeni atılımlar yap-
maya devam ediyor. Japonya, Güney Kore ve Güney 
Amerika’da büyümeye devam eden OBA Makarna, bu 
yıl ihracat yaptığı ülke sayısını artırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin yarım asırlık dünya markası OBA Makarna, 
bu hedefe ilişkin olarak, her yıl 4 bini aşkın katılımcısı 
ve 90 binin üstünde ziyaretçisiyle küresel gıda endüstrisi 
için büyük önem taşıyan Dubai Gulfood Gıda Fuarı’na 
katıldı. 21-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen fuar-
da, dünyanın birçok yerinden gelen ziyaretçiyi ağırlayan 
OBA Makarna, 35 farklı ürün çeşidi ve standı ile oldukça 
ilgi çekti. 

Orta Doğu, Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri’ne 

While OBA Makarna, which makes new moves in export each day, continues to grow in Japan, 
South Korea and South America, aims to increase the number of countries it exports to this year.

İhracat konusunda her geçen gün yeni atılımlar yapan OBA Makarna, Japonya, Güney Kore ve Gü-
ney Amerika’da büyümeye devam ederken, bu yıl, ihracat yaptığı ülke sayısını artırmayı hedefliyor. 

OBA Makarna hız kesmiyor

OBA Makarna does not 
decelerate
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the Middle East and United States of America (USA), OBA 
Makarna extended its international business contacts again 
this year as in the last year and made a huge contribution to 
its export target for 2016.  

AT LEAST 30 PERCENT 
OF CONTRIBUTION TO THE TARGET
OBA Makarna CEO, Alpaslan Ozguclu stressed that Dubai 

Gulfood Food Fair plays an important role for many countries 
and companies to determine their annual strategies. Stating 
that the major attention came from the Eastern African, Wes-
tern African and Far Eastern businessmen to OBA Makarna 
products during the fair, Ozguclu recorded that Dubai Gulfo-
od Food Fair will contribute between 30 and 60 percent to 
the export target of 250 thousand tons of this year.   

Saying; “Our target is to enlarge our place in the World 
market and increase the number of countries that we can 
export to”, Ozguclu stated that they will continue to grow 
in the markets of South America, Far East, South Kore and 
Japan in 2016.  

SUPPORT TO OBA MAKARNA 
FROM GAZIANTEP
In this fair where newest flavors, trends and innovations in 

the global food industry are considered, Governer of Gazian-
tep Ali Yerlikaya, Gaziantep Metropolitan Municipality Mayor 
Fatma Sahin, Southeas-
tern Anatolia Exporters’ 
Associations Coordinator 
Presindet Abdulkadir Cik-
maz, President of Sout-
heastern Anatoia Cereals, 
Legumes, Oleaginous Se-
eds and Finished Goods 
Exporters’ Associations 
Mahsum Altunkaya took 
place among the visitors 
of OBA Makarna stand as 
well as the local-foreign vi-
sitors. 

Governer of Gaziantep 
Ali Yerlikaya and Gazi-
antep Metropolitan Municipality Mayor Fatma Sahin, who 
received information about the activities of OBA Makarna, 
congratulated OBA Makarna Chairman of Board Musa Oz-
guclu and CEO Alpaslan Ozguclu for their success. 

IN THE LEAGUE OF TAX CHAMPIONS 
Having the largest pasta production facility in its sector in 

Turkey, Oba Makarna was granted an award by Gaziantep 
Directorate of Tax Administration. The Directorate awar-
ded Oba Makarnacilik Sanayi ve Ticaret A.S., which ranks 
among the top 10 in the Income and Corporate Tax Record 
Holders List, a certificate of achievement  

(ABD) açılan bir kapı olarak nitelendirilen bu fuarda, OBA 
Makarna, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda uluslararası 
iş bağlantılarını genişleterek, 2016 yılı ihracat hedefine 
büyük katkıda bulundu. 

HEDEFE EN AZ YÜZDE 30’LUK KATKI
OBA Makarna’nın CEO’su Alpaslan Özgüçlü, Dubai 

Gulfood Gıda Fuarı’nın birçok ülke ve firmanın yıllık 
stratejisinin belirlemesinde büyük rol oynadığının altı-
nı çizdi. Fuar süresince, OBA Makarna ürünlerine en 
büyük ilginin Doğu Afrikalı, Batı Afrikalı ve Uzakdoğulu 
iş insanlarından geldiğini dile getiren Özgüçlü, Dubai 
Gulfood Gıda Fuarı’nın, markanın bu yılki 250 bin ton 
ihracat hedefine, yüzde 30 ila yüzde 60 arasında katkı 
sağlayacağını kaydetti. 

“Hedefimiz, dünya pazarında yerimizi büyütmek ve 
ihracat gerçekleştirebildiğimiz ülke sayısını artırmak” di-
yen Özgüçlü, 2016 yılında, Güney Amerika, Uzak Doğu, 
Güney Kore ve Japonya pazarlarında büyümeye devam 
edeceklerini belirtti. 

OBA MAKARNA’YA GAZİANTEP’TEN DESTEK
Küresel gıda endüstrisindeki en yeni lezzetlerin, 

trendlerin ve inovasyonların ele alındığı bu fuarda, OBA 
Makarna’nın standını ziyaret edenler arasında yerli-ya-
bancı ziyaretçilerin yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerli-

kaya, Gaziantep Büyük-
şehir Belediyesi Başkanı 
Fatma Şahin, Güneydo-
ğu Anadolu İhracatçı Bir-
likleri (GAİB) Koordinatör 
Başkanı Abdülkadir Çık-
maz, Güneydoğu Ana-
dolu Hububat, Bakliyat, 
Yağlı Tohumlar ve Ma-
mulleri İhracatçıları Birliği 
Başkanı Mahsum Altun-
kaya da yer aldı. 

OBA Makarna’nın faali-
yetleri hakkında bilgi alan 
Gaziantep Valisi Ali Yer-
likaya ve Gaziantep Bü-

yükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, OBA Makarna 
Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü ve CEO Alpaslan 
Özgüçlü’yü başarılarından dolayı kutladı. 

VERGİ ŞAMPİYONLARI LİGİNDE 
Sektöründe Türkiye’nin en büyük makarna üretim te-

sisine sahip olan Oba Makarna, Gaziantep Vergi Dairesi 
Başkanlığı tarafından da ödüle layık görüldü. Başkanlık, 
Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gelir ve 
Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Listesi’nde ilk 10’da yer 
alan OBA Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye teşek-
kür belgesi verdi. 
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Lesaffre will bring together the sector professionals 
with the new products and solutions it has developed 
for bakery in the IBATECH 9. International Bread, Cake 
Machines, Ice Cream, Chocolate and Technologies Fair 
to be organized between 14-17 April 2016. In the fair to 
be held at Istanbul Expo Center CNR Expo, Lesaffre will 
take place in Saloon 2, stand no. 218. 

In the fair which the future of the bakery and pastry 
sectır is shaped, Lesaffre will also perform the presen-
tation of Automatic Liquid Yeast Line for the large-scale 
producers for the first time. Automatic Liquid Yeast Line 
provides automation advantage to the producers of in-
dustrial bread and bakery products. 

Lesaffre will also launch its new brands in IBATECH. In the 
Baking Center section taking place in the stand in the fair, 
breads prepared with the new bread mix of Lesaffre named 
Inventis to be launched for the first time in Turkey and so-
urdough brand Livendo will be baked. In this way, visitors 
will have the opportunity to taste delicious breads prepared 
with sourdoughs of different aromas. Livendo and Lesaff-
re, originating from the increasing demand for sourdough 
based bakery products, aim to bring out the creativity in all 
the bakers by offering them the best sour bread solutions. 

Lesaffre, 14-17 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenle-
necek IBATECH 9. Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, 
Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı’nda fırıncılığa 
yönelik geliştirdiği yeni ürün ve çözümlerini sektör pro-
fesyonelleriyle buluşturacak. İstanbul Fuar Merkezi CNR 
Expo’da gerçekleştirilecek fuarda Lesaffre, 2. Salon 218 
no’lu stantta yer alacak.

Fırıncılık ve pastacılık sektörünün geleceğinin şekillendi-
ği fuarda Lesaffre, büyük ölçekli üreticilere yönelik Otoma-
tik Sıvı Maya Hattı sunumu da ilk kez gerçekleştirilecek. 
Otomatik Sıvı Maya Hattı, endüstriyel ekmek ve unlu ma-
mul üreticilerine otomasyon avantajı sağlıyor.

Lesaffre, IBATECH’te yeni markalarının da lansmanını 
yapacak. Fuardaki stantta yer alan Baking Center bö-
lümünde Türkiye’de ilk kez sunulacak Lesaffre’nin yeni 
ekmek miksi Inventis ve ekşi hamur markası Livendo ile 
hazırlanmış ekmekler pişirilecek. Böylece ziyaretçiler bir-
birinden farklı aromalara sahip ekşi hamurlarla hazırlanmış 
lezzetli ekmekleri tatma imkanına da sahip olacak. Ekşi 
hamur bazlı fırın ürünlerine yönelik artan talep doğrultu-
sunda doğan Livendo ile Lesaffre, tüm fırıncılara en iyi ekşi 
ekmek çözümlerini sunarak onların yaratıcılığını ortaya çı-
karmayı hedefliyor.

Operating in Turkey since 1992 in Turkey, Lesaffre will launch its new brands in IBATECH as well 
as the innovative products and bakery solutions it has developed with its experience of 160 years. 

Türkiye’de 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren Lesaffre, fırıncılık sektöründeki 160 yıllık tecrü-
besiyle geliştirdiği inovatif ürünleri ve fırıncılık çözümlerinin yanı sıra yeni markalarının lansmanını 
da IBATECH’te yapacak.

Lesaffre inovatif 
ürünleriyle IBATECH’te

Lesaffre is at IBATECH 
with its innovative 
products
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Doruk Group’tan ses getiren yenilik:

Tritordeum Tahıl ve Tritordeum Ekmeği

Ground-breaking innovation from Doruk Group:
Tritordeum Grain and Tritordeum Bread
.........................................................................................................................................

Doruk Holding and bakery brand Komsufirin directly contributed the development process of Tritor-
deum, a new generation natural grain that will act as a ground breaking discovery in healthy diet, by 
collaborating with Spanish scientists and they introduced this gran and Tritodeum Break in Turkey.  

Doruk Group Holding ve fırıncılık markası Komşufırın, İspanyol bilim adamlarıyla birlikte geliştiril-
mesine doğrudan katkıda bulunduğu ve sağlıklı beslenmede çığır açacak yeni nesil doğal bir tahıl 
olan Tritordeum’u ve Tritordeum Ekmeği’ni, Türkiye’ye tanıttı. 

Pursuing the motto “from seed to the field” Doruk 
Group Holding, the biggest private company in Tur-
key for grain seed production/ growing, initiated a new 
period in agriculture sector with the new natural grain 
Tritordeum that will be a ground breaking innovation in 
healthy diet.  Tritordeum, a hybrid of Triticum Durum and 
Hordeum Chilense has been developed by using conven-
tional seed improvement methods. New generation grain 
Tritordeum registered in Europe Union CPVO and Tritor-
deum Bread produced by using Tritordeum have been 
introduced in Turkey in the press conference held on 24 
February, Wednesday.  

Tritordeum, an innovative grain for the global agriculture 
sector and human health, is an important alternative for 
consumption by individuals suffering from gluten sensitivity, 
cardiovascular diseases and eye problems due to its lutein, 
digestible gluten, cysteine and fibre content.  Tritordeum has 
been developed by Spanish scientists who followed the foot-
steps of the Mother Nature with the support of Doruk Group. 

Türkiye’de özel sektörün en büyük tahıl tohumluğu üre-
ticisi/yetiştiricisi olan Doruk Group Holding, tohumdan 
tarlaya manifestosu ile sağlıklı beslenmede çığır açacak 
yeni doğal tahıl Tritordeum ile tarım sektöründe yeni bir 
dönem başlattı. Makarnalık buğday (Triticum Durum) ve 
yabani arpanın (Hordeum Chilense) melezlenmesiyle üre-
tilen Tritordeum, geleneksel ıslah teknikleriyle geliştirildi. 
Avrupa Birliği CPVO’suna kayıtlı yeni nesil tahıl Tritordeum 
ve Tritordeum ile üretilen Tritordeum Ekmeği, 24 Şubat 
Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısıyla Türkiye’ye 
tanıtıldı. 

Dünya tarım sektörü ve insan sağlığı açısından inovatif 
bir tahıl olan Tritordeum, içeriğinde bulunan lutein, sindi-
rilebilir gluten, cystine ve lifli yapısıyla özellikle gluten has-
sasiyetli kişiler, kardiyovasküler rahatsızlık yaşayanlar, göz 
sağlığı problemi olan kişilerin tüketimi için çok önemli bir 
alternatif. Tritordeum, Doruk Grubu’nun desteğiyle, doğa 
ananın adımlarını izleyen İspanyol bilim adamları tarafın-
dan geliştirildi. 
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NATURAL GRAIN WITHOUT GMO
Tritordeum, a natural grain without god that is suitable 

for human consumption, is ideal for individuals with glu-
ten sensitivity as it contains less than 60% indigestible 
gluten compared to common wheat.  Tritordeum exhib-
iting beneficial effects on cardiovascular health due to 
its high fibre content compared to wheat contributes to 
the strengthening of the immune system with its natural 
carbohydrate content and maintaining the health of the 
intestine flora with the fructant content.  

Cultivated as 90% conventional product and 10% certi-
fied organic product in an area of 1300 hectare throughout 
the year 2015, tritordeum is suitable for temperate climates.  
Tritordeum has been presented to the Turkish agriculture 
with 40-years= experience of Doruk Group Holding having 
the capacity of seed production more than 40 tons/hour in 
the seed production plants located in Tekirday, Mugla and 
Mus and Marmara Tohum, seed brand of Doruk Group, is 
planning to expand production activities to Aydin.  

BOTH NATURAL AND ORGANIC PRODUCTION
Tritordeum is produced in Spain, Italy, Portugal, France 

and Turkey since 2013 as by using both natural and or-
ganic methods. Doruk Group is the only licensed repre-
sentative of Agrasys that is responsible for monitoring 
the entire value chain of this new grain.  Each Tritordeum 
seed is cultivated in carefully selected fields and they are 
milled by licensed flour mills for the purpose of achieving 
good quality. Breads produced by using Tritordeum are 
delivered to consumers by achieving 100% traceability. 

New Natural Grain Tritordeum Bread made by using the 
New Generation Grain Tritordeum has been offered for sale in 
all Komsufirin branches. Tritordeum Break that is easy to di-
gest as it contains high lutein and oleic acid in addition to 7-8 
percent more protein compared to breads produced with 
common wheat and its goal is to become an unrivalled prod-
uct for bread lovers with its crunchy crust in golden colour. 

GDO’SUZ DOĞAL TAHIL
GDO olmayan, insanların tüketimine uygun, doğal bir ta-

hıl olan Tritordeum, aynı zamanda ekmeklik buğdaya oranla 
yüzde 60 daha az sindirilemeyen gluten içerdiği için gluten 
hassasiyeti olanlar kişiler için ideal. Buğdaya kıyasla daha 
yüksek lif içeriğine sahip olduğu için kardiyovasküler sağlık 
üzerinde olumlu etkileri bulunan Tritordeum, doğal içeriğin-
de bulunan karbonhidratlar sayesinde bağışıklık sisteminin 
güçlendirilmesine ve fruktanlar sayesinde de bağırsak flo-
rasının iyi durumda tutulmasına katkı sağlamaktadır. 

2015 yılı boyunca 1300 hektarlık bir alanda yüzde 90 
geleneksel,  yüzde 10 sertifikalı organik şekilde üretilen Tri-
tordeum, daha çok ılıman bölgelerde yetişiyor.  Tekirdağ, 
Konya ve Muş’ta yer alan tohum üretim tesislerinde saatte 
40 tondan fazla kapasiteyle tohum üretebilen Doruk Group 
Holding’in 40 yıllık deneyimiyle Türkiye’ye kazandırılan Tri-
tordeum, Doruk Grubu’nun tohumculuk markası Marmara 
Tohum tarafından Aydın’da üretilecek. 

HEM DOĞAL HEM DE ORGANİK ÜRETİM
Tritordeum, hem doğal hem de organik tarım olarak 

2013 yılından bu yana İspanya, İtalya, Portekiz, Fransa 
ve Türkiye'de üretiliyor. Doruk Group, bu yeni tahılın tüm 
değer zincirinin izlenmesinden sorumlu olan Agrasys'in 
Türkiye'deki tek lisanslı temsilcisi. Kalitenin sağlanabil-
mesi amacıyla her bir Tritordeum tohumu, özenle seçil-
miş tarlalarda yetiştiriliyor ve lisanslı un değirmenlerinde 
öğütülüyor. Tritordeum’dan üretilen ekmekler, yüzde 100 
izlenebilirlik sağlanarak tüketiciye ulaştırılıyor. 

Yeni Nesil Tahıl Tritordeum unundan yapılan Yeni Do-
ğal Tahıl Tritordeum Ekmeği, 24 Şubat’tan itibaren tüm 
Komşufırın şubelerinde satışa sunuldu. Ekmeklik buğday-
dan üretilen ekmeklere göre yüzde 7-8 daha fazla protein 
içermesi ve oleik asit ile lutein oranlarının yüksekliği ile 
sindirimi kolay olan Tritordeum Ekmeği, kendine özgü yu-
muşak aroması ve altın renkli gevrek kabuğu ile ekmek 
sevenlerin vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. 



24 April-June • Nisan-Haziran 2016 BBM MAGAZINE

ARTICLE • MAKALE

Makarna kurutmanın 
yeni ve öncü yolu

Pioneering way 
to dry pasta

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

Product Manager Pasta - Makarna Ürün Müdürü
Bühler AG

Marco LOSCHI

The Bühler Ecothermatik long-cut pasta dryer features a novelty with its ingenious dual-stick 
transport system as well as its improved aerodynamics, both ensuring total reliability and high 
energy efficiency. The result: significant energy savings and improved production reliability. And 
for the highest output capacities the system needs less floor space.

Bühler Ecothermatik uzun makarna kurutucusu, gelişmiş aerodinamiği ile olduğu kadar ustaca ya-
pılmış iki borulu taşıma sistemiyle de yeniliğin öncüsü oluyor. Bu iki özellik tam anlamıyla güvenliği 
sağlarken, enerji tüketiminde verimliliği de mümkün kılıyor. Sonuç: Üst düzey enerji tasarrufu ve geliş-
miş ürün güvenilirliği. Üstelik en fazla ürün kapasitesi için, şimdi sistem daha az yere ihtiyaç duyuyor.

At first glance, the pasta dryer’s key feature is its re-
duced energy consumption. But there is much more to 
it. The Bühler Ecothermatik long-cut pasta dryer is the 
result of Bühler’s intensive research and development of 
a revolutionary new drying solution that would not only 
use significantly less energy but impact production re-
liability and product quality at the same time. The dual-
stick transport system is an innovation in the industry, 
and feedbacks from trade show participants and cus-
tomers have been enthusiastic: “When we showcased 
our module at IPACK-IMA in Milan last year, customers 
and industry professionals were impressed by the smart 
solution developed by Bühler,” says Marco Loschi, Pro-
duct Manager Pasta.

ECOTHERMATIK‘S IMPRESSIVE NUMBERS
40% – 20% – 10% – what do those numbers mean? 

With its intelligent heat system and optimized air distri-
bution the Bühler Ecothermatik pasta dryer saves an 

İlk bakışta bu makarna kurutucusunun en temel özelli-
ği enerji tüketimindeki azalmadır. Ama elbette dahası var. 
Bühler Ecothermatik uzun makarna kurutucusu, Bühler’in 
hem oldukça az enerji kullanacak hem de ürün güvenilir-
liği ve kalitesini aynı anda sağlayacak çığır açıcı yeni bir 
kurutma çözümü hedefleyerek yürüttüğü yoğun araştırma 
ve geliştirme çalışmalarının bir sonucudur.  Kurutucudaki 
ikili taşıma sistemi, endüstri için bir yeniliktir, ayrıca tica-
ret fuarı katılımcıları ve müşterilerinden gelen geri dönüş-
ler de oldukça coşkulu ve ilgili olmuştur. Makarna Ürün 
Müdürü Marco Loschi, “Geçen seneki Milan IPACK-IMA 
Fuarında modülümüzü sergilediğimizde, müşteriler ve en-
düstrinin profesyonel isimleri, Bühler tarafından geliştirilen 
bu akıllı çözümden oldukça etkilendiler” diyor. 

ECOTHERMATIK’TEN ETKİLEYİCİ SAYILAR
%40 - %20 - %10 - Bu sayılar size ne ifade ediyor? 

Akıllı ısıtma sistemi ve en iyi şekilde kullanılan hava dağıtı-
mıyla, Bühler Ecothermatik makarna kurutucusu etkileyici 
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impressive amount of energy: compared to conventio-
nal dryers, thermal energy requirements are reduced by 
40%, the machine needs 20% less cooling energy, and 
uses 10% less electrical energy. As a result, drying a met-
ric ton of pasta consumes just 150 kWh instead of 250 
kWh. Since energy costs make up a significant portion 
of the total costs of long-cut pasta production, these re-
markable savings directly result in higher profit margins.

BREAKING FRESH GROUND WITH 
DUAL-STICK TRANSPORT SYSTEM
Bühler made a great deal of effort to present its cus-

tomers an improved pasta drying process. They rede-
signed the stick transport mechanics and came up with 
an innovation: The elevators in the Bühler Ecothermatik 
multi-tier pasta dryer pick up and lift two sticks at the 
same time, transporting them with a consistent precisi-
on. The patented pendulum is guided into its open and 
close positions by gravity and a system of mechanical 
guides and pins; no springs are involved, and therefore 
the correct handling of the sticks is always guaranteed. 
The sticks are always guided and held safely, without 
any sliding; with this, accurate pick-up and drop-off 
of the sticks is guaranteed and the risk of sticks inci-
dentally falling down is further limited. For a capacity of 
5500 kg/h a regular vertical stick transport system runs 
with a velocity of about 150 mm/s. Working with two 
sticks at a time, the chain speed of the Bühler Ecother-
matik is reduced by 50%, namely to 75 mm/s! Less spe-
ed means higher accuracy, which results in enhanced 
production reliability. Last but not least, the mechanic 
system is running with one gear motor only, ensuring full 
synchronization of the entire process.

ölçülerde enerji tasarrufu sağlar. Geleneksel kurutucularla 
kıyaslandığında, termal enerji gereksinimi yüzde 40 azal-
mıştır, makine yüzde 20 daha az soğutma enerjisine ih-
tiyaç duyar ve yüzde 10 daha az elektrik enerjisi tüketir. 
Bu sayede, bir ton makarnayı kuruturken 250 kWh yerine 
yalnızca 150 kWh enerji tüketilir.  Uzun makarna üretimin-
deki toplam maliyetler düşünüldüğünde, enerji maliyetleri 
hatırı sayılır bir orana sahiptir; bu önemli tasarruflar, üre-
ticiler için doğrudan daha yüksek kâr marjı sağlayacaktır.  

İKİLİ TAŞIMA SİSTEMİYLE ÇIĞIR AÇIYOR
Bühler, müşterilerine gelişmiş bir pasta kurutma süreci 

sunmak için çok çaba harcamıştır. Borulu taşıma meka-
nizmalarını yeniden tasarlayarak, bir yenilik ortaya kondu. 
Bühler Ecothermatik çok katlı makarna kurutucusundaki 
kaldıraçlar, aynı anda iki boruyu kavrar ve kaldırır; bunları 
sabit bir düzende taşır. Bu patentli sarkaç, yerçekimi sa-
yesinde ve mekanik kılavuzlar ile pimler kullanılarak açık 
ve kapalı pozisyonlara yönlendirilir. Sistemde yay kullanıl-
maz, böylece boruların doğru şekilde kullanımı her zaman 
garanti altındadır. Borular her daim belirli doğrultuda yön-
lendirilir ve güvenli şekilde sabit tutulur, kayma yaşanmaz. 
Bu sayede boruların kaldırılıp indirilmesi düzgün şekilde 
yapılabilir, üstelik kazara düşme riskleri de oldukça aza 
inmiştir. 5500 kg/s kapasite için normal bir dikey borulu 
taşıma sistemi yaklaşık 150 mm/s hızla çalışır. Aynı anda 
iki boruyla birden çalıştığı için Bühler Ecothermatik’in 
zincir hızı %50 azalmıştır. Bu da 75 mm/s demek! Daha 
az hızla çalışması, daha yüksek hassasiyet ve daha ince 
işçilik anlamına gelir, bu da ürünün güvenilirliğini arttırır. 
Son olarak, bir diğer önemli nokta da mekanik sistemin 
yalnızca tek bir tahrik motoruyla çalışmasıdır. Bu sayede 
tüm sürecin tam bir senkronizasyonu mümkündür. 
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QUICKER DRYING TIMES AND 
SHORTER LINE LENGTH
The Bühler Ecothermatik features a new drying con-

cept for pasta: the use of more humid drying air levera-
ges the pasta glass transition curve and the pasta re-
mains in its rubbery state throughout the whole drying 
cycle. This creates less structural stress, cuts down 
the risks of breakage and late cracks, and reduces the 
stabilization time by approximately 30%. The multi-tier 
design of the larger dryers fully exploits the reduced sta-
bilization phase, which leads to less floor space requ-
irement. In fact, the total line can be up to 14 meters 
shorter (16%) than conventional lines.

IMPROVED AERODYNAMICS HELP 
REDUCE ELECTRICAL ENERGY CONSUMPTION
The highly efficient blade geometries of the fans hand-

le the required volume of circulating air and allow for 
better air ventilation while reducing electrical energy 
consumption by approximately 10%. Additionally, the 
dryer chamber is designed to achieve a perfect air dist-
ribution. In combination with the heat exchangers po-
sitioned above the pasta it is ensured that the climate 
within the dryer is perfectly accurate at any time.

Launched in 2012 for capacities between 1000 and 
2000 kg/h, Bühler is now offering its Ecothermatik pas-
ta dryer in a version that can accommodate capacities 
between 3000 and 5500 kg/h, a range of output that is 
key for market success.

DAHA HIZLI KURUMA 
VE DAHA KISA HAT UZUNLUĞU
Bühler Ecothermatik, makarnalar için yeni bir kurutma 

konsepti sunar. Daha nemli bir kurutma havası kullanımı 
sayesinde makarnanın sertleşme eğrisi yükselir ve ma-
karna tüm kurutma döngüsü boyunca o lastiksi yapıda 
kalır. Böylece daha az yapısal gerginlik oluşur, kırılma ve 
çatlak riskleri azalır ve ayrıca stabilizasyon aşaması yüz-
de 30 oranında kısalır. Büyük kurutucuların çok katmanlı 
tasarımı, azaltılmış stabilizasyon aşamasından tamamen 
faydalanır ve bu sayede tesiste kaplayacağı alan da ol-
dukça azalır.  Aslında, bu yeni tasarımla birlikte toplam 
hat uzunluğu geleneksel hatlara kıyasla 14 metre daha 
kısa (%16) olabilir.

GELİŞMİŞ AERODİNAMİKLER SAYESİNDE
 ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ AZALIYOR
Etki düzeyi yüksek bıçak şeklindeki fanlar, gereken hava 

dolaşımını kolaylıkla oluşturur. Elektrik tüketimini yaklaşık 
yüzde 10 azaltıp, daha iyi bir havalandırmaya da olanak 
sağlar. Ayrıca kurutucu bölümü de hava dağılımını kusursuz 
şekilde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Makarnanın üstüne 
konumlandırılan ısı değiştiriciler ile birlikte, kurutucunun için-
deki havanın her daim en doğru düzeyde olması sağlanır.

2012 yılında 1000 ve 2000 kg/s kapasitelerle piyasa-
ya sürülen ürünlerden sonra, Bühler şimdi Ecothermatik 
makarna kurutucusunu 3000 ve 5500 kg/s kapasiteli ver-
siyonlarıyla sunuyor. Böylesi bir verim pazar başarısı için 
oldukça önemli.
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TÜGİK Supreme Advisory Council - Yüksek İstişare Konseyi Başkanı 
Southeast Flour Industrialists' Association (GUSAD) Chairman of the Board
Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Yönetim Kurulu Başkanı 

Erhan ÖZMEN 

Un ve Makina 
Sanayisi 

Flour and Machinery 
Industry 

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

Flour and machinery industry, which I highlighted in 
the headline too, becomes prominent with our country’s 
competitive effects in global competitive market. Turkish 
flour industry which is the global leader ranks second as 
machinery sector with a share of 9.2 percent in Turk-
ish exports… Indeed, two sectors support each other; 
one’s success allows the other’s progress.

Although Turkish flour industry ranks second around 
the world from time to time instead of ranking first, which 
took place for the first time in 2005, it is certainly the global 
leader nowadays. Turkey shared 20 percent of global flour 
trade with an export amount of nearly 3 million tons in 2015. 
In other words, Turkey is the flour exporter of the world.  
That is not easy; it is an absolutely difficult result to get. It 
is a huge success for an industry with idle capacity of 50 
percent to manage this. As I mentioned before, there is the 
dynamic structure of the industry behind this success.  

Any industry making production for a single market and 
meeting the requirements of this market can survive in com-

Başlıkta da vurguladığım un ve makine sanayi sektörü, 
dinamik, girişimci ve yaratıcı yönleri ile rekabetçi küresel 
pazarda, ülkemizin rekabetçi etkileriyle öne çıkıyor. Dün-
ya un ticaretinin lideri olan Türkiye un sanayisi ve yüzde 
9,2’lik pay ile Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan 
makine sektörü… Aslında birbirini destekleyen, birinin 
başarısının diğerinin ilerlemesini sağladığı iki sektör…

Türkiye un sanayisi, ilk defa 2005 yılında tanıştığı dün-
ya 1.’lik ligindeki yerini, zaman zaman 2.’liğe bıraksa da 
şimdilerde net bir şekilde dünya lideridir. 2015 yılında 3 
milyon tona yaklaşan ihracat miktarı ile küresel un tica-
retinin yüzde 20’sini gerçekleştirmiştir. Yani Dünya’nın 
uncusu olmuştur. Bu kolay değil, kesinlikle çok zor bir ne-
ticedir. Yüzde 50 atıl kapasitenin olduğu bir sektörün bunu 
gerçekleştirebilmesi büyük bir başarıdır. Bu başarının altında 
da sektörün başta da söylediğim gibi dinamik yapısı önemli 
rol oynamaktadır.

 Tek bir pazara ve o pazarın taleplerine cevap vermek için 
üreten hiçbir sektör, rekabetçi küresel piyasada ayakta ka-

“Şu bir gerçek ki; un, makarna, bakliyat ve bisküvi Türkiye’nin dünya genelinde söz sahibi olduğu 
üretim dalları ancak kazanç noktasında gerideyiz. Ürünümüze katma değer kazandırmadığımız sü-
rece de geride kalırız. Bu nokta da İDMA Fuarı sektöre en doğru platformu sunuyor.”

“As a matter of fact; Turkey has global expertise in flour, pasta, pulses and biscuit production areas; 
however we remain behind in terms of earnings. We will also remain behind as long as we do not create 
added value for our product. In this aspect, IDMA Exhibition provides the best platform to the industry.” 
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petitive global market. Following the innovations, taking the 
pulse of the market, updating the production systems and di-
versifying them by analyzing consumer trends properly leads 
Turkish flour industry which is aware of this fact to this point. 

It is highly important to follow the technology to meet 
the demands of the market as a result of analysis be-
cause technology is one of the most effective methods to 
create added value. 

As a matter of fact; Turkey has global expertise in flour, 
pasta, pulses and biscuit production areas. However we 
remain behind in terms of earnings. We will remain behind 
as long as we do not create added value for our product.

In this aspect, IDMA Exhibition provides the best plat-
form to the industry. In other words, IDMA - International 
Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling Machin-
ery & Pulse, Pasta, Biscuit Technologies Exhibition gath-
ers two sectors growing with each other’s success. That’s 
why I would like to thank Parantez Fair for providing such 
a platform to the Turkish industry and economy. 

I congratulate them for managing to increase both the 
number of exhibitors and visitors in 2015 despite the 
global economic downturn because this success is silver 
lining for the future of the country’s economy. 

Thanks to Parantez Fair for not shadowing our silver lin-
ing. I wish you would achieve much more in 2017 Exhibition. 

lamaz. Bu gerçeğin farkında olan Türkiye un sektörünü de; 
yeniliklerin takipçisi olmak, piyasanın nabzını tutabilmek, 
tüketici eğilimlerini doğru analiz ederek üretim sistemlerini 
güncellemek ve çeşitlendirmek bu noktaya getiriyor.

Yaptığı analizler sonucu piyasa taleplerine cevap ve-
rebilmek için de teknolojiyi takip edebilmek son derece 
önemli. Çünkü katma değer yaratabilmenin en etkili yolla-
rından biri teknoloji. 

Şu bir gerçek ki; un, makarna, bakliyat ve bisküvi 
Türkiye’nin dünya genelinde söz sahibi olduğu üretim 
dalları ancak kazanç noktasında gerideyiz. Ürünümüze 
katma değer kazandırmadığımız sürece de geride kalırız. 

Bu nokta da İDMA Fuarı sektöre en doğru platformu 
sunuyor. Bir başka ifade ile Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, 
Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri, Makarna ve Bis-
küvi Teknolojileri Fuarı İDMA, birbirinin başarısı ile daha 
da büyüyen iki sektörü buluşturuyor. O nedenle Parantez 
Fuarcılık’a böyle bir platformu Türk sanayicisine ve eko-
nomisine sunduğu için teşekkür ediyorum. 

Küresel ekonomik daralmaya rağmen 2015 yılında hem 
katılımcı hem de ziyaretçi sayısını artırmayı başardıkları 
için de kutluyorum. Çünkü aslında bu başarı ülke ekono-
misinin geleceği için umut ışığı anlamına geliyor.

Işığımızı parlattığınız için teşekkürler Parantez Fuar. Di-
lerim 2017 yılında daha da fazlasını başarırsınız. 
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Türkiye Un Sanayi, 12. TUSAF Kongresi’nde buluştu

Turkish Flour Industry came together in 12th TFIF Congress
........................................................................................................................

The 12th TFIF International Congress and Exhibition 
on the topic of “Global Trade and Milling Technolo-
gies” was accomplished in Antalya Sueno Hotels 
Deluxe Belek between the dates of April 1-2. Fa-
ruk Çelik, Turkish Minister of Food, Agriculture and 
Livestock, opened the Congress where more than 
800 foreign and local representatives participated. 

“Global Ticaret ve Değirmen Teknolojileri” tema-
lı 12. TUSAF Uluslararası Kongre ve Sergisi, 1-2 
Nisan tarihlerinde Antalya Sueno Hotels Deluxe 
Belek’te başarıyla gerçekleştirildi. T.C. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in açtığı kong-
reye, yerli ve yabancı 800’den fazla delege katıldı.

Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerine yayılmış firmala-
rın kurduğu 8 derneği ve 412 üyeyi temsil eden Türki-
ye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Antalya’da “TUSAF Uluslararası Kongre ve 
Sergisi”ni düzenledi. 12.’si düzenlenen ve ana temanın 
“Global Ticaret ve Değirmen Teknolojileri” olduğu kong-
re, 1 Nisan Cuma günü Antalya Sueno Hotels Deluxe 
Belek’te,  yerli ve yabancı 800’den fazla delegenin ağır-
landığı dev bir organizasyonla başladı. 

Un sanayicilerini, tüccarları, tedarikçileri, değirmen maki-
necilerini, ekmek ve fırıncılık mamulleri üreticilerini bir araya 
getiren kongre, Veysel Çelikdemir’in kum sanatı gösterisiyle 
başladı. Gösteriden sonra kongrenin açılış konuşmasını ya-
pan TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, şunları aktardı: 
“Dünya un ticaretinin yüzde 20,25’ini gerçekleştirerek un ih-

Turkish Flour Industrialist’ Federation (TFIF), which rep-
resents 412 members and 8 associations formed by the 
companies spread in all of the geographical regions of Tur-
key, organized “TFIF International Congress and Exhibition” 
in Antalya like it does every year. The Congress which was 
organized for the 12th time with the main theme of “Global 
Trade and Milling Technologies” opened its gates with a huge 
organization welcoming more than 800 foreign and local rep-
resentatives in Antalya Sueno Hotels Deluxe Belek on the 
date of April 1, Friday. The congress brought flour industri-
alists, merchants, suppliers, millers, manufacturers of bread 
and bakery products together and it began with the Sand 
Art Show by Veysel Çelikdemir. After the show, the open-
ing speech was given by Eren Günhan Ulusoy, Chairman of 
the Board of TFIF. Eren Günhan Ulusoy highlighted these as-



NEWS • HABER

April-June • Nisan-Haziran 2016 31BBM DERGİSİ

racatında dünyada birinci sırada yer alan Türkiye, 2015 yılın-
da un ihracatını değer bazında bir önceki yıla göre yüzde 5,2 
arttırmıştır. 2015 yılında, çevre ülke pazarlarımızda yaşanan 
problemlere rağmen, un sanayicilerinin ihracattaki başarısı 
sayesinde Türkiye’nin kasasına yaklaşık 1 Milyar Dolar gelir 
sağlanmıştır. Un, makarna, irmik, bisküvi ve bulgurdan olu-
şan buğday mamulleri ihracatı ise 3 Milyar Dolar’a yaklaşı-
yor.  Un ihracatının bölgelere göre dağılımına baktığımızda 
Güneydoğu Anadolu bölgemizin, toplam ihracatın miktar 
bazında yüzde 43’ünü, değer bazında ise yüzde 45’ini ger-
çekleştirdiğini görmekteyiz. 2. sırada yüzde 21’lik oranla 
Marmara bölgesi yer alırken, 3. sırayı yüzde 13 ile Akdeniz 
ve 4. sırayı yüzde 11’lik oranla Karadeniz bölgesi almıştır. En 
çok ihracatın gerçekleştirildiği ilk 5 şehre bakacak olursak; 
Mardin yüzde 21 ile 1. sırada yer almaktadır. Mardin’i sıra-
sıyla yüzde 18 ile Gaziantep, yüzde 12 ile İstanbul, yüzde 
7,4 ile Samsun ve yüzde 7,3 ile Mersin izlemektedir.” 

Eren Günhan Ulusoy’dan sonra söz alan Avrupa Birliği 
Un Sanayicileri Derneği Başkanı Gary Sharkey ise dünya 
ekmek tüketimine dikkat çekti. 

TORUNLARIMIZ, GELECEKTE 
TOPRAĞI SAKSIDA GÖRECEK
Kongrenin açılış programına katılan Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, konuşmasında tarıma 
önümüzdeki yıllarda daha çok talep olacağını vurguladı. 
İnsanlığın gıda erişiminde ciddi sorunlar yaşadığını hatırla-
tan Bakan Çelik, şunları aktardı: “Gıdaya erişememe teh-
didiyle karşı karşıyayız. Dünyanın dört bir yanında 3 milyar 
ton gıda israf ediliyor. Yani dünyada bir tarafta sefaletin, 
bir tarafta da sefahatin yaşandığını görüyoruz. Gıda, top-
raktan oluyor. Toprak olmadan bunları konuşmamız söz 
konusu değil. Dünyada 5 milyar hektar, tarıma elveriş-
li arazi var. Bunun ancak 3.1 milyar hektarı tarım alanı 
olarak kullanıyor. Ülkemize baktığımız zaman, her yıl 100 
bin hektar arazinin tarım dışı kaldığını görüyoruz. Tarım 
alanlarımıza sahip çıkmazsak torunlarımız toprak diye bir 
şey bilmeyecek. Ancak toprağı saksıda görecekler.” dedi. 

“UN İHRACAT ŞAMPİYONLARIMIZI 
KUTLUYORUM”
Konuşmasının devamında “Gıda, un ve buğdaydan önce 

işin anası olan 
toprağa gereken 
ilgiyi ve saygıyı 
göstermek duru-
mundayız. Top-
rağa yaşarken 
de, doğarken 
de muhtacız. 
Aşık Veysel ‘Sa-
dık Yar’ derken 
doğru söylemiş.” 
diyen Bakan 

pects: “Turkey is the leading country in the world in terms of 
flour exportation by executing 20.25 percent of world flour 
trade. Turkey has increased its flour exportation in 2015 up to 
5.2 percent on value basis compared to the previous year.  In 
2015, in spite of the problems occurred in neighboring coun-
tries, nearly 1 billion dollar income was achieved for Turkish 
economy thanks to the success of flour industrialists in ex-
portation.  The exportation of wheat products as flour, pasta, 
cracked wheat, biscuits and bulgur has reached out nearly 
3 billion dollars.  When we analyze the regional distribution 
of flour exportation, we observe that the Southeastern Ana-
tolia Region has realized 43 percent of total exportation on 
quantity basis and 45 percent of it on value basis.  Marmara 
Region is ranked in the second place with its rate of 21%, 
Mediterranean Region comes in the third place with 13% and 
Black Sea Region is in the fourth place with 11%.  When we 
consider the first five cities with the highest exportation rates, 
Mardin ranks in the first place with the rate of 21%. Mardin is 
followed by Gaziantep with 18%, Istanbul with 12%, Samsun 
with 7,4% and Mersin with 7,3% respectively.  

Gary Sharkey, President of European Flour Milling Asso-
ciation, took the floor after Eren Günhan Ulusoy and Shar-
key draw attention to the bread consumption in the world.  

OUR GRANDCHILDREN WILL SEE THE 
SOIL ONLY IN FLOWER POTS IN THE FUTURE
Faruk Çelik, the Minister of Food, Agriculture and Livestock 

participated in the opening ceremony and he underlined in 
his speech that there will be an extreme demand for agricul-
ture in the following years. Minister Çelik, by reminding that 
the entire humankind has undergone serious problems in 
reaching food, stated: “We are face to face with a threat of 
not accessing to food easily. 3 billion tons of food is wasted 
all around the world. This shows that while one part of the 
world lives in poverty, the other part enjoys the abundance. 
The food comes from the soil. It is not possible to discuss 
our food problem without soil. There are 5 billion hectares of 
cultivated land in the world. Yet, only 3.1 hectares of these 
lands are used for agriculture. When we consider the case 
in our country, we see that every year nearly 100 thousand 
hectares lands become non-agriculture lands.   If we do not 
protect our agricultural lands, our grandchildren will not know 
about the soil.   They will only 
see the soil in the flower pots.” 

“CONGRATULATIONS
 TO OUR FLOUR
EXPORTATION 
CHAMPIONS”
Minister Çelik continued 

his speech by saying “Before 
food, flour and wheat, we 
have to show respect and in-
terest to the soil which is the 
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Çelik, Türkiye un sanayinin dünyadaki başarısına da değindi: 
“Buğday tohumu bakımından Türkiye kendisine yetiyor. Un ih-
racatında birinci sıradayız. 118 ülkeye un, 145 ülkeye makarna 
ihraç eden bir ülkeyiz. Tarıma dayalı bir sanayi yürütüyoruz. Siz, 
un ihracat şampiyonlarımızı bir kez daha kutluyorum.”

4 OTURUM, 13 KONUŞMACI
2 gün süren ve 4 oturumdan oluşan kongrenin ilk oturumu, 

AgResource Company CEO’su Dan BASSE’in “Tahılın içinde 
yüzen bir Dünya- Ne Kadar düşük, Ne Kadar Süre için?” baş-
lıklı sunumuyla açıldı. TUSAF Başkanı Günhan Ulusoy mode-
ratörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda, Konya Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ÇEVİK, Toprak Mah-
sulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Çağatay MARAŞ, 
INTL FCStone Doğu Avrupa ve Karadeniz Bölgesi Risk Yöne-
timi Danışmanı Matt AMMERMANN, Institute for AGricultural 
Market Studies (IKAR) Direktörü Dimitri RYLKO ve ConsiliAgra 
Direktörü Emily FRENCH birer sunum gerçekleştirdi.

“Değirmen Teknolojileri” başlığıyla üçüncü ve dördüncü 
oturumlarda ise 7 konuşmacı yer aldı. Green Storage, Post 
Harvest Research Entomologist and Consultant CEO’su Prof. 
Dr. Shlomo NAVARRO; Genç Değirmen A.Ş Genel Müdür 
Yardımcısı Hüsamettin Ali ÇAĞLAR; Polen Un ve Gıda Arge 
Müdürü Ozan TANYERİ; Marmara Grup’tan Ziraat Yüksek Mü-
hendisi Mustafa Kemal ÖZÇELİK; Uzman Diagramcı Rıfat TA-

source of all the other things. We are in need of soil when 
we are born and when we live.  Aşık Veysel, our renowned 
Turkish poet, defined the soil as “Faithful Lover”, and he 
was extremely right”. Minister Çelik also mentioned about 
the success of Turkish flour industry in the world: “In terms 
of wheat seed, Turkey becomes self-sufficient.  We are 
in the first place with respect to flour exportation. We ex-
port flour to 118 countries and export pasta to 145 coun-
tries. We are conducting an industry based on agriculture. 
Congratulations once again to you, our flour exportation 
champions.”

4 SESSIONS, 13 SPEAKERS
The congress lasted for 2 days with 4 different ses-

sions. The very first session was begun with the pre-
sentation by Dan BASSE, AgResource Company CEO, 
on the topic of "A World Awash in Grain - How low, For 
How Long?" In the second session which was moder-
ated by Günhan ULUSOY, Chairman of the Board of TFIF, 
Hüseyin ÇEVİK, Konya Commodity Exchange President; 
Çağatay MARAŞ, Market Research Section Manager, 
Trade Department, Turkish Grain Board; Matt AMMER-
MANN, Risk Management Consultant, East Europe and 
Black Sea Region, INTL FCStone; Dimitri RYLKO, Insti-
tute for AGricultural Market Studies (IKAR) Director; and 

As being the organizer of IDMA, the most important 
technology fair of flour milling sector, Parantez Group was 
among the sponsors and participants of TFIF Congress.  
During the Congress, Parantez shared the latest issues of 
Miller Magazine, BBM Magazine and Feed Planet Maga-
zine with the participants. Especially the brand-new Feed 
Planet Magazine of Parantez was attracted great atten-
tion. In addition to these publications, Parantez carries on 
the preparations of the 7th IDMA Fair in 2017 and Paran-
tez conducted important contacts during this congress.

Un değirmenciliği sektörünün en önemli teknoloji fu-
arı İDMA’nın organizatörü olan Parantez Group, TUSAF 
Kongresi’nin hem sponsorları hem katılımcıları arasında 
yer aldı. Kongre süresince katılımcılarla Değirmenci Der-
gisi, BBM Dergisi ve Feed Planet Dergisi’nin son sayıla-
rını paylaşan Parantez’in özellikle yeni dergisi olan Feed 
Planet, büyük beğeni topladı. Yayınların yanı sıra İDMA 
Fuarı’nın 2017’de gerçekleştirilecek 7.’sinin hazırlıklarını 
da sürdüren Parantez, kongre süresince önemli görüş-
meler gerçekleştirdi.

Parantez was in the TFIF Congress 
with Miller Magazine and IDMA

Parantez, Değirmenci Dergisi ve 
İDMA ile TUSAF Kongresi’ndeydi
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NIK; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Sertaç ÖZER ve Türk Eko-
nomi Bankası’ndan Baş Ekonomist Selim ÇAKIR, “Değirmen 
Teknolojileri” oturumlarında birer sunum gerçekleştirdi.

GÖRKEMLİ GALA
2 günlük kongre programıi, 2 Nisan akşamı gerçek-

leştirilen gala yemeğiyle son buldu. Sektör temsilcilerinin 
aileleriyle birlikte katılım gösterdiği gecede, sanatçı Ebru 
Gündeş de bir konser verdi. Galanın en dikkat çekici 
yanlarından biri ise un sanayinin duayenlerinden Beşler 
Makarna Un İrmik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut 
Çakmak için hazırlanan doğum günü pastasıydı. 

Emily FRENCH, ConsiliAgra Director made their presen-
tations on significant topics.

In the third and fourth sessions under the title of “Milling 
Technologies”, 7 speakers participated. The important 
speakers who delivered their speech in “Milling Technolo-
gies” session can be listed as follows: Green Storage, 
Post Harvest Research Entomologist and Consultant 
CEO Prof. Dr. Shlomo NAVARRO; Genç Değirmen A.Ş 
Deputy General Manager Hüsamettin Ali ÇAĞLAR; Polen 
Flour and Food, Director of Research and Development 
Ozan TANYERİ; Marmara Grup, Agricultural Engineer 
Mustafa Kemal ÖZÇELİK; Expert Counselor Rıfat TANIK; 
Çukurova University Agricultural Faculty Food Engineer-
ing Instructor Assoc. Prof. Dr. M. Sertaç ÖZER ve Chief 
Economist of Turkish Economy Bank Selim ÇAKIR.

MAGNIFICENT GALA
2-day long congress program as ended with the gala 

dinner in the evening of April 2.  The sector representa-
tives joined to this night with their families and also the 
singer Ebru Gündeş gave a concert.  One of the remark-
able moments of the gala was the birthday cake which 
was prepared for Mesut Çakmak, the doyen of flour in-
dustry and the Chairman of the Executive Board of Beşler 
Makarna Un İrmik A.Ş.  
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Taflan Un 25. Yılını Kutluyor

Taflan celebrates 
the 25th anniversary 
.................................................

Celebrating the 25th anniversary this year, Taflan Un is expanding its future projects and targets. 
Türkan Keleş Tulum, the second generation representative of the company, lists the targets of Taflan 
Un as discovering new markets, developing new products, increasing the capacity and establishing 
a flour plant in Western Africa. 

Bu yıl 25. yaşını kutlayan Taflan Un, geleceğe yönelik proje ve hedeflerini de büyütüyor. Firmanın 
ikinci nesil temsilcilerinden Türkan Keleş Tulum, yeni pazarlar keşfetmeyi, yeni ürünler geliştirmeyi, 
kapasiteyi arttırmayı ve Batı Afrika'da bir un fabrikası açmayı Taflan Un'un hedefleri arasında sıralıyor. 

One of the leading players in Turkish flour industry, 
Taflan Un celebrates the 25th year this year. Making a 
special statement for our Magazine due to the 25th an-
niversary, the second generation representative of the 
company and Foreign Trade Operations Specialist Tür-
kan Keleş Tulum conveyed the interesting projects that 
Taflan Un is planning to realize in the upcoming years. 

A DRIVEN AND DETERMINED BEGINNING 
Before discussing the targets, we learn about the his-

tory of the company from the founder of Taflan Un. En-
gineer Msc. Adil Keleş tells the 30 years of struggle and 
effort as follows: “We are celebrating the 25th anniversary 
of the foundation of our company nowadays. I would like 
to go back to 30 years ago due to our 25th anniversary. 
The year is 1985; we had limited opportunities and Turkish 
economy was in a jam. Add this political instability too… 

 Despite all these unfortunate conditions, I absolutely 
needed to make a small contribution for Turkish economy 
and unemployment problem. I decided to establish a small-
scale flour plant with this target and enthusiasm. Then I start-
ed to build it in 1985. I was purchasing machinery while the 
construction was progressing.  However things didn’t go as 
planned and I had financial difficulties. I had a large farm and 
I hardly managed to complete the mill by selling the farm. 
Then it was time for testing phase. The engineer who dia-

Türkiye un sanayinin önde gelen temsilcilerinden Taflan 
Un, bu yıl 25. yaşını kutluyor. 25. yıl dolayısıyla dergimize 
özel bir demeç veren firmanın ikinci kuşak temsilcisi ve 
Dış Ticaret Operasyonları Sorumlusu Türkan Keleş Tulum, 
Taflan Un'un önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi hedef-
lediği dikkat çekici projeleri aktardı.

AZİMLİ VE KARARLI BİR BAŞLANGIÇ
Hedeflere geçmeden önce Taflan Un'un kurucusun-

dan firmanın kuruluş hikayesini aldık. Yüksek Mühendis 
Adil Keleş, 30 yıllık mücadele ve emeği şöyle anlatıyor: 
“Bugünlerde şirketimizin 25. yıldönümünü kutluyoruz. 25. 
yılımız dolayısıyla zaman tünelinden geçip 30 yıl geriye 
gitmek istiyorum. Sene 1985, imkanlar çok kısıtlı ve Türk 
ekonomisi dar boğazda. Tabi siyasi istikrarsızlıklar da ca-
bası… 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, mutlaka bir şeyler 
yapıp Türk ekonomisine ve işsizliğe küçük de olsa katkı 
sunmak istiyorum. Bu amaç ve hevesle, çok küçük çaplı 
bir un değirmeni yapmaya karar verdim ve 1985 yılında 
inşaata başladım. Bir taraftan inşaat devam ediyor, bir 
taraftan da makineleri alıyorum. Ancak bu süreçte ev-
deki pazarlık çarşıya uymadı ve daha işin yarısındayken 
ekonomik gücüm bitti. Elimde büyük bir tarlam vardı ve 
onu satarak o küçük değirmeni zar zor tamamlamayı ba-
şardım. Artık sıra deneme safhasına gelmişti. Değirme-
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nin diyagramını yapan mühendis arkadaşımız, fabrikayı 
test aşamasından geçirip teslim etmek için bir kamyon 
buğday almamı istedi ancak benim bir kamyon buğday 
alacak kadar bile gücüm kalmamıştı. Bu sıkıntıyı da un 
fabrikası olan bir arkadaşımın yardımı ile atlatmıştım.

İşte bu yokluklar içinde 1985 yılında üretime başladık. 
1985 yılında kurulan o küçük değirmen, 2016’da kapa-
sitesiyle, iç ve dış pazardaki satış hacmiyle Türkiye’deki 
emsalleri arasında ilk sıralara yerleşti.” 

BAŞARININ SIRRI
Peki bu noktaya nasıl geldiniz? Adil Keleş bunu şu söz-

lerle açıklıyor: “Elbette ki dürüst olarak; çok ama çok çalı-
şarak; lüksten, yani israftan kaçınarak; çok üretip az karla 
satarak, yani üretimden kazanarak; olanaklarımızı sonuna 
kadar kullanarak yoksullara, imkânsızlıktan okuyamayan 
gençlere, yuva kurmak isteyip de kuramayanlara, dünya-
da açlıkla mücadele etmek zorun kalan insanlara kaynak 
aktararak ve bunu yaparken gizli yapıp bundan keyif ala-
rak geldik. Gururla paylaşmak isteriz ki bu yıl 25. yılımızı 
kutluyoruz. Çeyrek asırdır bizi var eden herkese çok te-
şekkür ederiz.”

TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ ŞİRKETLERİNDEN 
BİRİ OLMAK
Adil Keleş kuruluş hikayesini ve başarının sırrını anlattık 

sonra Türkan Keleş Tulum'a dönüyoruz. İkinci nesil olarak 
1991 yılından bu yana, yani çeyrek asırdır Taflan Un'da 
çalışmaya başlayan Tulum, “İlk günkü heyecanla büyük-

lerimizle birlikte hiç durmadan 
çalışıyoruz.” diyor. Türkan Ke-
leş Tulum, firmanın gelişimini ve 
hedeflerini şöyle anlatıyor: “180 
ton kapasiteli fabrikamız, kendi 
sermayesiyle bugün 600 ton ka-
pasiteye ulaşmıştır. Türkiye’nin 
un değirmenciliği konusundaki 
tecrübesiyle, teknolojik gelişme-
leri hemen uygulamaya koyabi-
liyor olmamızla, doğru yönetim 
ve dürüstlükle bugünlere gelmiş 
bulunmaktayız. Bilgi güvenliğinin 
ve takip edilebilirliğin ön planda 
olduğu günümüzde; hedefimiz 
şirketin finans ve ekonomik yö-
nünü iyi planlayarak, kurumsallık 
çerçevesinde hareket ederek, 
şeffaflık ve güven ilkelerini ön 

plana çıkararak Türkiye’nin öncü şirketlerinden biri olmak.

HEDEF 1000 TON/GÜN KAPASİTE
Taflan Un, iç piyasa satışlarının yanı sıra ihracat rakam-

larıyla dikkat çeken bir firma. Bugün 27 ülkeye ihracat ya-
pan Taflan Un, 30 yıllık emeğe paralel olarak bunu 30’a 

grammed the mill asked me to buy a truckload of wheat to 
complete the testing phase of the plant. But I didn’t have any 
financial power to buy a truckload of wheat. I overcame this 
difficulty with the help of a friend who owns a flour plant. 

We started production with these difficulties in 1985. That 
small mill which was established in 1985 has become one 
of the leading ones in its class with its capacity and sales 
volume both in domestic and foreign markets in 2016.”

THE SECRET OF SUCCESS
How did you come to this point? Adil Keleş explains 

as follows: “Of course, by being honest, working hard, 
avoiding luxurious materials, namely waste materials, 
producing more and selling with less profit; namely gain-
ing from production, creating sources for poor people, 
young people who cannot go to school due to unwell 
conditions, people who don’t have financial opportunity 
to get marry, people who have to deal with hunger by us-
ing our opportunities to the end; and making this secretly 
and having the pleasure of doing this. We proudly share 
that this is our 25th anniversary. We would like to thank 
everyone who has been helping us for a quarter-century.”

BEING ONE OF THE LEADING 
COMPANIES IN TURKEY 
After Adil Keleş telling the history and the secret of suc-

cess, we are turning back to Türkan Keleş Tulum again. Hav-
ing worked with Taflan Un as the second generation since 
1991, namely for a quarter century, 
Tulum says: “We have been contin-
uously working with the elders with 
the excitement on the first day.” 
Türkan Keleş Tulum tells the devel-
opment and targets of the com-
pany as follows: “Our plant with a 
capacity of 180 tons has reached 
to a capacity of 600 tons today. 
We have come to this point thanks 
to the experience of Turkey in flour 
milling, our ability to implement the 
technologic developments imme-
diately, right and honest manage-
ment. At the present time that in-
formation reliability and traceability 
is in the forefront, our target is to 
be the leader company in Turkey 
by planning financial and economic 
directions of the company very well, moving as a corporate, 
putting the transparency and trust principles forward. 

THE TARGET IS THE CAPACITY 
OF 1000 TONS/DAY 
Taflan Un is a company standing out with its domes-
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tic sales and export volume. Exporting to 27 countries 
today, Taflan Un is planning to increase this to 30 in 
parallel with its 30 years of efforts. Saying that “We have 
overcapacity in Turkish flour industry”, Türkan Keleş 
Tulum adds: “However, we are improving ourselves to 
decrease conditions of competition and costs. In this 
aspect, our next target is to reach a capacity of 1000 
ton/day. Our target for 2023 is to supply flour to the 
market with our brand. Increasing population and fast 
life make us be practical. To be able to present our cus-
tomers tasteful and healthy products, we are sustaining 
our R&D studies in order to carry the quality and prac-
ticability of flour to a maximum level with new mixes 
and products to be used in homes, cafes and bakeries 
safely by considering the human health and future gen-
erations. Also, we would like to present our customers 
instant dough to be used for making warm bread right 
after being unpacked.”

ESTABLISHING FLOUR PLANT WITH 
A FOREIGN PARTNER IN WESTERN AFRICA 
Saying “In the present time that competition conditions 

change continuously, our target is to develop new prod-
ucts, create new markets and promote our new prod-
ucts, remain in the markets that we are already in, not 
to break the bond of trust with our customers and have 
optimum success in distribution channels”, Türkan Keleş 
Tulum points out one of the most interesting projects: 
“Another project that we are expecting to complete by 
2023 is to establish a flour plant in a location dominating 
the market in western Africa.  The project that we are 
planning it to be with a foreign partner shows us that the 
world is very big and also so small. Unreachable points 
are just a couple of hours away. We are known in 27 
countries; now we will enter new markets by expanding 
target markets and our share in these markets.”

çıkarmayı planlıyor. “Türkiye’de un sanayinin önemli oran-
da kapasite fazlası olduğunu düşünüyoruz” diyen Türkan 
Keleş Tulum, şunları ekliyor: “Ancak rekabet koşulları ve 
maliyetlerin düşürülmesi için kendimizi geliştiriyoruz. Bu 
doğrultuda bir sonraki hedefimiz 1000 ton/gün kapasite-
ye ulaşmak. 2023 yılı hedeflerimizde ise kendi markamızla 
piyasaya un tedarik etmek var. Artan nüfus ve hızlı yaşam, 
artık bizi pratik olmaya zorluyor. İnsan sağlığını ve gelecek 
nesillerimizi gözeterek, evlerde, pastanelerde ve fırınlar-
da güvenle kullanabilecek yeni miksler (karışımlar) ve yeni 
ürünlerle unda kaliteyi ve pratik kullanılabilirliği maksimum 
seviyelere çıkarabilmek, değerli müşterilerimize eşsiz 
lezzette ve sağlıklı ürünler sunabilmek için AR-GE çalış-
malarımızı devam ettirmekteyiz. Ayrıca müşterilerimize 
paketten çıkartıp ısıtarak taptaze, sıcacık ekmekler elde 
edebilecekleri hazır hamurlar sunmayı istiyoruz. Hedefleri-
mizden biri de bu hamurları üretmek.”

BATI AFRİKA’DA YABANCI ORTAKLI 
UN FABRİKASI KURMAK
“Rekabet ortamının sürekli şekil değiştirdiği günümüz-

de, yeni ürünler geliştirmek, yeni pazarlar oluşturup yeni 
ürünlerimizi tanıtmak, mevcut pazarlarımızda süreklilik 
sağlamak, müşterilerimizle sağlamış olduğumuz güven 
bağını asla koparmayarak dağıtım kanallarında optimum 
başarıyı yakalamak da diğer hedeflerimiz arasında.” di-
yen Türkan Keleş Tulum, en dikkat çekici projelerden 
birine dikkat çekiyor: “2023 yılına kadar tamamlanma-
sını beklediğimiz bir projemiz ise Batı Afrika’da, pazara 
hakim bir konumda un fabrikası kurmak. Yurtdışı ortaklı 
olmasını planladığımız proje, bize dünyanın çok büyük, 
bir o kadarda küçük olduğunu göstermektedir. Ulaşı-
lamaz noktalar artık birkaç saat uzağımızda. 27 ülkeye 
adımızı duyurduk, şimdi ise hedef pazarlarımızı ve bu 
pazarlardaki payımızı güvenle büyüterek, yeni pazarlara 
giriş yapacağız.”
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YENİLİK Amerikan 
şekerleme endüstrisini 

yönlendiriyor 

Christopher Gindlesperger, NCA: 
“The confectionery industry con-
sists of some of the world’s most 
iconic brands.  Innovation drives 
our industry from product develop-
ment to new packaging designs, to 
technology, to seasonal line exten-
sions. Our member companies are 
innovative on the business side too 
with exclusive retail partnerships for 
seasonal/new products.”

Christopher GINDLESPERGER, NCA: “Şekerleme endüstrisini dünyanın en ikonik markalarının ba-
zıları oluşturmaktadır. Yenilik, endüstrimizi ürün geliştirmeden yeni paketleme tasarımlarına, tekno-
lojiye ve mevsimsel ürün hattı genişletmelerine doğru yönlendirmektedir. Üye şirketlerimiz mevsim-
sel/yeni ürünler için özel perakende ortaklıklar ile ticari tarafta da yenilikçidir. ” 

INNOVATION 
drives American 

confectionery industry 

With members in more than 40 states employing approxi-
mately 55,000 workers in more than 1,000 facilities across 
the U.S., National Confectioners Association (NCA) exists to 
advance, protect and promote the confectionery industry. 
This month we are together with the Vice President of Public 
Affairs & Communications Christopher Gindlesperger. Sta-
ting that The National Confectioners Association is the trade 
organization represents the $35 billion U.S. confections in-

ABD çapında 40’ın üzerinde eyalette bulunan ve 
1,000’den fazla tesiste yaklaşık 55,000’in üzerinde işçi 
istihdam eden üyeleri ile Ulusal Şekerlemeciler Birliği 
(NCA), şekerleme endüstrisini geliştirmek, korumak ve 
tanıtmak için kurulan bir kuruluş. Bu ay, Kamu İşleri ve 
İletişim Başkan Yardımcısı Christopher Gindlesperger ile 
birlikteyiz. Ulusal Şekerlemeciler Birliği’nin, ABD’deki 35 
milyar dolarlık şekerleme endüstrisini temsil eden ticari bir 

.........................................................................
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dustry, Gindlesperger gives us information about the Ame-
rican confectionery industry, the place of technology in the 
industry and consumption habits in USA. We take details 
from Christopher Gindlesperger. 

Mr. Gindlesperger, firstly could you please give us some 
information about NATIONAL CONFECTIONERS ASSOCI-
ATION? How many members do you have and what are 
your activities as an association in the industry?

The National Confectioners Association is the trade orga-
nization representing the $35 billion U.S. confections industry 
which includes $2B in exports.  We represent a core group 
of about 250 member companies, as well as hundreds of 
buyers and suppliers to the industry. NCA and its members 
value the fun and enjoyment of chocolate, candy, gum and 
mints, serving as a transparent and trustworthy source while 
building and promoting a responsible industry. As the lea-
ding trade association for the industry, NCA is proud of the 
role it plays in the public’s understanding and appreciation of 
candy’s unique role in a happy, balanced lifestyle.

 
Could you please give some information about 

American confectionery industry? What can you 
say about technology usage level and manufactu-
red product groups?

The confectionery industry consists of some of the 
world’s most iconic brands.  Making candy, chocolate, gum 
and mints, our industry plays an important role in the U.S. 
economy.  The confectionery industry has a direct econo-
mic impact of $35 billion and provides 55,000 jobs in more 
than 1,000 manufacturing facilities across the country. More 
than 400,000 jobs in agriculture, retail, transportation and 
other industries rely in part on the sale of confections for 
their livelihood.  In fact, for every one job that we create in 
the confectionery industry, another seven are supported in 
related industries.  Our industry is comprised of hundreds of 
small, family-owned businesses that pass on candy-making 
expertise from generation to generation.

How is the approach of confectionery producers 
towards the new technologies? Is there any increase 
in the technology investments?

Innovation drives our industry from product develop-
ment to new packaging designs, to technology, to se-
asonal line extensions. Our member companies are in-
novative on the business side too with exclusive retail 
partnerships for seasonal/new products.  

Could you please give us some information about 
confectionery consumption culture of USA? For ins-
tance; what are the preferences of your consumers in 
confectionery consumption?

Consumers understand the unique role that confecti-
ons can play in a happy, balanced lifestyle and they are 

organizasyon olduğunu belirten Gindlesperger, bize Ame-
rikan şekerleme endüstrisi, teknolojinin endüstrideki yeri 
ve ABD’deki tüketim alışkanlıkları ile ilgili bilgiler veriyor. 

Sayın Gindlesperger, ilk olarak bize Ulusal Şeker-
lemeciler Birliği hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? 
Kaç üyeye sahipsiniz ve endüstrideki bir birlik olarak 
faaliyetleriniz nelerdir?

Ulusal Şekerlemeciler Birliği, ihracatta 2 milyar dolar 
gelir elde eden 35 milyar dolarlık ABD şekerleme en-
düstrisini temsil eden ticari bir organizasyondur. Endüstri 
dahilindeki yüzlerce alıcı ve tedarikçinin yanı sıra yaklaşık 
250 üye şirketten oluşan çekirdek bir grubu temsil ediyo-
ruz. NCA ve üyeleri, sorumluluk sahibi bir endüstri kurup 
tanıtımını yaparken şeffaf ve güvenilir bir kaynak olarak 
görev yapmakta ve çikolata, şeker, sakız ve nane şekerle-
rinin eğlencesine ve hazzına değer vermektedir. Endüstri 
için öncü ticari bir organizasyon olarak NCA, kamu an-
layışında oynadığı rol ve şekerin mutlu ve dengeli bir ya-
şam tarzındaki eşsiz rolünün takdir edilmesinden gurur 
duymaktadır.

 
Bize Amerikan şekerleme endüstrisi hakkında biraz 

bilgi verebilir misiniz? Teknoloji kullanım seviyesi ve 
imal edilen ürün grupları hakkında neler söyleyebilir-
siniz?

Şekerleme endüstrisini dünyanın en ikonik markala-
rından bazıları oluşturmaktadır. Şeker, çikolata, sakız ve 
nane şekeri üretimi yapılan endüstrimiz ABD ekonomisin-
de önemli bir rol oynamaktadır. Şekerleme endüstrisi 35 
milyar dolarlık doğrudan bir ekonomik etkiye sahiptir ve 
ülke çapında 1.000’den fazla imalat tesisinde 55.000 iş 
olanağı sunmaktadır. Tarım, perakende, taşıma ve diğer 
endüstrilerde 400.000’den fazla çalışan, geçimini kısmen 
şekerleme satışına dayandırmaktadır. Aslına bakılırsa, şe-
kerleme endüstrisinde yarattığımız her bir iş, diğer ilgili 
yedi endüstriyi de desteklenmektedir. Endüstrimiz, şeker 
üretme uzmanlığını jenerasyondan jenerasyona geçiren 
yüzlerce küçük aile işletmesinden oluşmaktadır. 

Şekerleme üreticilerinin yeni teknolojilere yaklaşı-
mı nasıl? Teknoloji yatırımlarında herhangi bir artış 
var mı?

Yenilik, endüstrimizi ürün geliştirmeden yeni paketleme 
tasarımlarına, teknolojiye ve mevsimsel ürün hattı geniş-
letmelerine doğru yönlendirmektedir. Üye şirketlerimiz 
mevsimsel/yeni ürünler için özel perakende ortaklıklar ile 
ticari tarafta da yenilikçidir. 

Bize ABD’nin şekerleme tüketim kültürü hakkında 
biraz bilgi verebilir misiniz? Örneğin, tüketicilerinizin 
şekerleme tüketiminde tercihleri nelerdir?

Tüketiciler, şekerlemelerin mutlu, dengeli bir yaşam tarzında 
oynayabileceği eşsiz rolü anlıyor ve şekerin tadına aşırıya kaç-
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choosing to enjoy candy in moderation. Most people in 
the U.S. enjoy candy about twice a week, averaging less 
than 50 calories per day and about one teaspoon of ad-
ded sugar per day from confectionery items. Chocolate, 
candy, gum and mints account for less than 2 percent of 
the average American’s overall caloric intake.   

Could you give us some information about your 
works for the confectionery customers?

We are providing consumers with the information, opti-
ons and support they need to make the choices that are 
right for them.  Our front-of-pack labeling program puts 
calorie information right at consumers’ fingertips. And we 
make a wide variety of options - available in packages 
ranging from fun size to share size - that can bring a little 
sweetness to any occasion.

As especially an association, do you have any pro-
jects for your industry that are being realized right now 
or will be realized in the coming years?

We are committed to advertising our products respon-
sibly. Most of the candy on store shelves today is made by 
companies that do not advertise on children’s program-
ming. Leading candy companies have joined the Children’s 
Food and Beverage Advertising Initiative (CFBAI), including 
The Hershey Company, Mars Chocolate North America, 
Nestlé USA, Mondelēz International, Inc., Ferrero USA, 
Inc., and American Licorice Company.  And six companies 
have joined the Children’s Confectionery Advertising Initia-
tive (CCAI): Ferrara Candy Company; Ghirardelli Chocolate 
Company; Jelly Belly Candy Company; Just Born Quality 
Confections; The Promotion in Motion Companies, Inc.; 
and R.M. Palmer Company. The commitment of these 
companies to CFBAI and CCAI solidifies their commitment 
to being responsible advertisers.  

madan varmayı tercih ediyorlar. ABD’deki birçok kişi, şekeri 
günde ortalama 50 kaloriden az olacak şekilde, haftada iki 
kere ve şekerleme öğelerinden kesme şekeri günde yaklaşık 
bir çay kaşığı olacak şekilde tüketiyorlar. Çikolata, şeker, sakız 
ve nane şekerleri ortalama bir Amerikan vatandaşının toplam 
kalori alımının yüzde ikisinden azına tekabül etmektedir.  

Şekerleme müşterileri için yaptığınız işler hakkında 
bize biraz bilgi verebilir misiniz?

Tüketicilere, kendileri için doğru olan seçimleri yapabil-
meleri konusunda ihtiyaç duydukları bilgiyi, seçenekleri ve 
desteği sunuyoruz. Paket ön yüzü etiketleme programımız, 
kalori bilgilerini tüketicilerin parmak uçlarına getiriyor. Stan-
darttan daha küçük boydan aile boyuna kadar değişen pa-
ketlerde mevcut olan, herhangi bir etkinliğe ufak bir tatlılık 
getirebilecek geniş çeşitlilikte seçenekler oluşturuyoruz. 

Özellikle bir birlik olarak, endüstriniz için şu an ha-
yata geçirilen veya gelecek yıllarda hayata geçirilecek 
olan herhangi bir proje var mı?

Kendimizi, ürünlerimizi, sorumluluk bilinci ile tanıtmaya 
adadık. Bugün mağaza raflarındaki şekerlerin çoğu çocuk 
programları konusunda reklam vermeyen şirketler tarafın-
dan üretilmiştir. The Hershey Company, Mars Chocola-
te North America, Nestlé USA, Mondelēz International, 
Inc., Ferrero USA, Inc. ve American Licorice Company 
dahil öncü şekerleme şirketleri; Çocuk Yiyecek ve İçecek 
Reklam Girişimi (CFBAI)’ne katılmıştır. Ve altı şirket: Fer-
rara Candy Company; Ghirardelli Chocolate Company; 
Jelly Belly Candy Company; Just Born Quality Confec-
tions; The Promotion in Motion Companies, Inc. ve R.M. 
Palmer Company, Çocuk Şekerlemeleri Reklam Girişimi 
(CCAI)’ne katılmıştır. Bu şirketlerin CFBAI ve CCAI’ye 
bağlılıkları Sorumluluk sahibi reklamcılar olma taahhüdü-
nü pekiştirmektedir. 
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Selen Selviler OZUEKREN, who is one of the founders 
of Karbon Gorsel Iletisim ve Mimarlik -which consults Be-
yaz Firin, Emek Pastanesi, Melodi Cikolata, Plus Kitchen 
and many similar companies and which gives multidis-
ciplinary services from corporate identity to architectural 
solutions- has been preparing package designs for dif-
ferent products in the food sector for many years. Selen 
Selviler OZUEKREN shared with us the strategic points 
for package desings that may affect products sales   and 
the clues for package designs. 

1.  First, decide on the function of the package
Protecting the product from external factors and ma-

king it hand held are the two main goals underlying the 
package design. However, package design which adds 
value to the product emerges as the function shapes the 
form. For this reason, the main physical requirements 
should be determined accurately and the sustainability of 

Beyaz Fırın, Emek Pastanesi, Melodi Çikolata ve Plus 
Kitchen ve benzeri birçok firmaya danışmanlık yapan 
ve kurumsal kimlikten mimari çözümlere kadar multidi-
sipliner hizmet veren Karbon Görsel İletişim ve Mimarlık 
Hizmetleri’nin kurucularından Selen Selviler ÖZÜEK-
REN, uzun yıllardır gıda sektöründe farklı ürünler için 
ambalaj tasarımları hazırlıyor. Selen Selviler ÖZÜEKREN 
ürünün satışına etki edebilecek ambalaj tasarımları için 
stratejik noktaları ve ambalaj tasarımlarının ipuçlarını 
verdi. 

1. İlk önce ambalajın fonksiyonuna karar verin
Ürünü dış etkenlerden korumak ve taşınabilir yapmak 

ambalaj tasarımın temelindeki iki ana hedeftir. Ancak ürü-
ne değer katan ambalaj tasarımı, işlevin formu şekillen-
dirmesiyle ortaya çıkar. Bu nedenle ana fiziksel ihtiyaçlar 
doğru belirlenmeli, ambalajın fonksiyonel sürdürülebilirliği 
iyi irdelenmelidir.

“Making the products attract the attention on the shelves is a difficult process. The customers 
almost know each product category by sight. There are familiar colors, patterns and mottos.  It is 
difficult to try to attract attention while maintaining the settled language. It takes courage to design 
an unordinary product package.”

“Raflarda ürünlerin göze çarpması oldukça zorlu bir yoldur. Müşterilerin neredeyse her ürün kate-
gorisi için göz aşinalığı bulunuyor. Tanıdık renkler, desenler ve mottolar var. Oturmuş dili sürdüre-
rek göze çarpmaya çalışmak zordur. Bu alışkanlıkların dışında ürün ambalajı tasarlamak için cesur 
olmak gerekir.”

Ambalajla Ürüne 
Değer Katmanın 8 Sırrı

8 Secrets of Adding 
Value to the Product 

with the Package
.............................................................

Karbon Görsel İletişim ve Mimarlık Hizmetleri

Selen Selviler ÖZÜEKREN
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the package should be well examined.

With a good package; you can have a package of crac-
kers transported to thousands of kilometers away witho-
ut any breaks and without being spoiled, turn it into a gift 
if it carries the right components and convey the brand 
messages to the buyer in the shortest way. 

2. Package makes the product hand held and pre-
servable

Package first of all protects the product from external 
factors, air and hand contact. Especially, if sensitive pro-
duct groups like food are mentioned, the protection cri-
teria are very determining. The phase after these criteria 
are met should be the phase that the product maintains 
its function after the package is opened.  

All the parameters which are determining on the outer 
shell, should also meet the conditions such as creating 
an ergonomic form, being easily held, carried, lifted and 
preserved as well as the criteria like budget, environmen-
tal sensitivity and weight.   

3. All the processes should be considered while de-
signing the package

Although for the products with no shelf life there is no 
need to do much to protect the product from getting 
spoiled, it becomes harder to protect the product from 
external factors and to carry it.   For example, cake bo-
xes are the simple forms carrying a pretty fragile product. 
They have been used within the frame of specific physi-
cal properties for years. Nondurable carton packages are 
used for transport between the store and home, and they 
are thrown away after being used for remaining in the 
refrigerator for a couple of days. For this reason, they are 
not overdone. However, a cake box should be economi-
cal, it should easily be preserved open by the salesclerk 
and they should not occupy a lot of place. On the other 
hand, they should be folded and transformed into boxes 
easily in a very short time and in incapacious areas. The 
handles and flanges of the box placed in the bag should 
not prevent placing other products on top of it. The cake 
should be taken out of the package easily, and the re-
maining part should be preserved again in the box. And 
this requires the box to be compact and re-closable after 
being opened.  

4. Package adds value to the product
The first channel of the product is its package. Pro-

duct-package relationship is like the relationship of the 
fruit with its rind. The right environment to add charm, 
create difference with colors and textures and to make 
it appear on the shelves in rows is the package and the 
package graphic. You can put a box of cookies in a car-
ton box and carry it in a bag. You can also make the 

İyi bir ambalaj ile bir paket krakeri kırılıp bozulmadan ki-
lometrelerce uzağa taşıtabilir, doğru bileşenleri sağlıyorsa 
hediyelik bir ürün haline dönüştürebilir, marka mesajlarını 
en kısa yoldan alıcıya aktarabilirsiniz.

2. Ambalaj ürünü taşınabilir ve saklanabilir yapar
Ambalaj öncelikle ürünü dış etkenlerden, hava ve el tema-

sından korur. Özellikle gıda gibi hassas ürün grupları söz ko-
nusu ise koruma kriterleri son derece belirleyicidir. Bu kriter-
ler sağlandıktan sonraki aşama, ambalajın açıldıktan sonra 
da fonksiyonunu sürdürmeye devam etmesi olacaktır. 

Dış kabukta belirleyici olan tüm bu parametreler, bütçe, 
çevresel hassasiyet, ağırlık gibi kriterlerin yanı sıra, ergono-
mik bir formun oluşturulması, kolay tutulur, taşınır, kaldırılır 
ve saklanabilir olma şartlarını da yerine getirebilmelidir. 

3. Ambalaj tasarlanırken bütün süreçler düşünülmelidir
Raf ömrü olmayan ürünlerde ürünün bozulmaması için 

çok fazla bir şey yapmaya gerek olmasa da ürünü dış 
etkenlerden korumak ve taşımak daha zorlaşır. Örneğin; 
pasta kutuları, oldukça hassas bir ürünü taşıyan basit 
formlardır. Yıllardır belli fiziksel özellikler çerçevesinde kul-
lanılmaktadır. Kısa ömürlü karton ambalajlar mağazadan 
eve gidene kadar kullanılır, dolapta bir kaç gün durduktan 
sonra atılır. Bu nedenle özenilmez. Oysa bir pasta kutu-
su ekonomik olmalıdır, tezgahtar tarafından açık haliyle 
kolayca saklanabilmeli, çok yer kaplamamalıdır. Diğer 
yandan çok kısa sürede ve dar alanda kolayca katlanıp 
kutu haline gelebilmelidir. Poşete konulan kutunun tutma 
yerleri ve kulakları üzerine başka ürünler konmasına engel 
olmamalıdır. Pasta ambalajdan kolayca çıkarılabilmeli, ar-
tan bölüm tekrar kutuda saklanabilmelidir. Bu da kutunun 
kompakt olmasını ve açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir 
olmasını gerektirir. 
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same product valuable with a charming package graphic 
as “chocolate souvenir”. If you present the saltines which 
are basic refreshments with “a package which will not be 
crushed in the bag”, they can be indispensable accom-
panists of the daily life.  

5. Package may increase product sales
Package is a channel special to the brand. It should 

be used as a channel. It should always be considered 
from different points of view with both image concern and 
sales concern. The package should provide the consu-
mer the most accurate information related to the product 
content blended with the brand message. Complying 
with the known recipes decreases distinctiveness. For 
example, while presenting a local product to the interna-
tional channel, the orientalist approach which comes to 
mind first may be an idea that should be avoided for the 
product to be differentiated among its kind.  

6. The package which suits the criteria of the de-
sign provides benefit to both the producer and the 
consumer

The package designed without creating unnecessary 
cost and stock burden, without deflecting the product 
from its target audience and economic class (more ex-
pensive or cheaper than it is), without creating unneces-
sary wastes and without stealing from the product range 
is the right package.   The package should carry traces 
from the corporate identity but it is not unchanging. It 
can change and be specialized according to the periods. 

7. It takes courage to create remarkable packages
Making the products attract the attention on the shelves 

is a difficult process. The customers almost know each 
product category by sight. There are familiar colors, pat-
terns and mottos.  It is difficult to try to attract attention 
while maintaining the settled language. It takes courage to 
design an unordinary product package. For example, cle-
aning materials category appeals to a very large audience. 
There are specific colors and patterns that emphasize cle-
aning. Language, visuals and figures are local. Bringing a 
breath of fresh air without ignoring the international color 
language is a radical move for both the designer and the 
customer, but it is worth taking the chance.

8. The package of the products which differentiate with 
their forms, colors and odors should highlight the product

The package should be designed as a shell which hi-
des the product. If the product differentiates with its co-
lor, form and odor, designs consisting of neutral colors 
and highlighting the logo should be preferred instead of 
enclosing the product in a close box. Colored products 
become more charming and remarkable with a package 
with a plainer ground color. 

4. Ambalaj ürüne değer katar
Ürünün ilk mecrası ambalajıdır. Ürün ambalaj ilişkisi, 

meyvenin kabuğu ile ilişkisi gibidir. Albeni katmak, renk-
le, dokuyla fark yaratmak, sıra sıra raflarda boy göstere-
bilmesini sağlamak için doğru ortam, ambalaj ve amba-
laj grafiğidir. Bir kutu kurabiyeyi mukavva kutuya koyup 
poşetin içinde taşıyabilirsiniz. Aynı ürünü özel bir kutuda 
çarpıcı bir ambalaj grafiği ile “hediyelik çikolata” gibi de-
ğerli kılabilirsiniz. Basit bir ara öğün olan tuzlu krikkrakları 
“çantada ezilmeyecek bir ambalaj” ile sunarsanız gündelik 
hayatın vazgeçilmez bir eşlikçisi haline gelebilir. 

5. Ambalaj ürünün satışını artırabilir
Ambalaj, markaya özgü bir mecradır. Bir mecra gibi kul-

lanılmalıdır. Daima hem imaj kaygısı hem de satış kaygı-
sıyla farklı bakış açılarından değerlendirilmelidir. Ambalaj, 
tüketiciye ürün içeriğine ilişkin en doğru bilgiyi marka me-
sajıyla harmanlanmış olarak vermelidir. Bilinen reçetelere 
uymak ayırt ediciliği azaltır. Örneğin yöresel bir ürünü ulus-
lararası mecraya sunarken ilk akla gelen oryantalist yakla-
şım, ürünün benzerlerinden ayrışması için uzak durulması 
gereken bir fikir olabilir. 

6. Tasarım kriterlerine uyan ambalaj 
hem üreticiye hem tüketiciye fayda sağlar
Gereksiz maliyet ve stok yükü yaratmadan, ürünü hedef 

kitlesinden ve ekonomik sınıfından saptırmadan (olduğundan 
pahalı ya da ucuz), gereksiz atık oluşturmadan, ürün grama-
jından çalmadan tasarlanan ambalaj doğru ambalajdır. Amba-
laj kurumsal kimliğin çizgisinden izler taşımalıdır ancak amba-
laj değişmez değildir. Değişebilir, dönemlere göre özelleşebilir. 

7. Fark edilen ambalajlar yaratmanın 
yolu cesaretten geçer
Raflarda ürünlerin göze çarpması oldukça zorlu bir yol-

dur. Müşterilerin neredeyse her ürün kategorisi için göz aşi-
nalığı bulunuyor. Tanıdık renkler, desenler ve mottolar var. 
Oturmuş dili sürdürerek göze çarpmaya çalışmak zordur. 
Bu alışkanlıkların dışında ürün ambalajı tasarlamak için ce-
sur olmak gerekir. Örneğin, temizlik malzemeleri katego-
risi çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Temizliği vurgulayan 
belirli renkler, desenler mevcut. Dil, görseller ve figürler ise 
yöreseldir. Uluslararası renk dilini göz ardı etmeksizin farklı 
bir soluk getirebilmek hem tasarımcı hem de müşteri için 
radikal bir hareket ancak göze almaya değer.

8. Formu, rengi veya kokusu ile ayrışan ürünlerin 
ambalajı, ürünü ortaya çıkarmalıdır
Ambalaj ürünü saklayan bir kabuk gibi tasarlanmama-

lıdır. Eğer ürün rengi, formu ve kokusu ile ayrışıyorsa onu 
kapalı bir kutuya hapsetmek yerine nötr renklerden olu-
şan logoyu öne çıkaran tasarımlar tercih edilmelidir. Daha 
sade fon renginde bir ambalaj ile renkli ürünler daha göz 
alıcı ve dikkat çekici olur. 
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Invenura Holding, whose central office is based in Du-
bai and which currently carries out its activities from Iz-
mir, shall serve with a business model covering analysis, 
consultancy and audit areas with its new organization. 

Burak Karapinar, the CEO of Invenura Holding - which 
carries out its activities mainly in the area of agricultu-
re affiliated with the T.R. Ministry of Agriculture and by 
means of the purchasing made in 2014 and 2015 -  has 
stated that they are continuing their works in Izmir and 
Manisa (Alasehir) with a total of 20 million dollars of in-
vestment and a team of 95 people and he continued his 
words as follows: “We are providing an integrated servi-
ce covering analysis, consultancy and audit in our Izmir 
and Manisa laboratories in order for Turkey to be nouris-
hed with healthier food products with higher quality, and 
for our farmers to earn more. With our Istanbul labora-
tory which will enter into service this year, we will start 
to serve in the Marmara region also. Our target is to inc-
rease the number of laboratories and the provinces we 
serve in to 7 by achieving 40 million dollars of investment 
in 3 years. We performed nearly 50 thousand analyses in 
2015 and as Invenura Holding, our analysis share in the 
audited food market in Turkey is 10 percent.”

Yönetim merkezi Dubai’de bulunan ve halihazırda fa-
aliyetlerini İzmir merkezli olarak yürüten Invenura Hol-
ding, yeni yapılanmasıyla analiz, danışmanlık ve de-
netim alanlarını kapsayan iş modeliyle entegre hizmet 
verecek.

2014 ve 2015 yılından gerçekleştirilen satın alma-
larla bugün, faaliyetlerini ağırlıklı olarak gıda alanında 
T.C. Tarım Bakanlığı’na bağlı olarak yürüten Invenura 
Holding’in CEO’su Burak Karapınar, İzmir ve Manisa’da 
(Alaşehir) toplamda 20 milyon dolarlık bir yatırım ve 95 
kişilik bir ekip ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi 
ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin daha sağlık-
lı, daha kaliteli gıda ürünleriyle beslenmesi, çiftçimizin 
daha çok kazanması için İzmir ve Manisa laboratuvar-
larımızda analiz, danışmanlık ve denetimi kapsayan 
entegre bir hizmet sunuyoruz. Bu yıl faaliyete geçecek 
İstanbul laboratuvarımız ile Marmara Bölgesi’nde de 
hizmet vermeye başlayacağız. Hedefimiz 3 yıl içerisinde 
40 milyon dolarlık yatırım ile laboratuvar ve faaliyet gös-
terdiğimiz il sayısını 7’ye çıkarmak. 2015 yılında yak-
laşık 50 bin analiz gerçekleştirdik ve Invenura Holding 
olarak Türkiye’deki denetlenmiş gıda pazarındaki analiz 
payımız yüzde 10.”

Having laboratories specialized in food security, Invenura will shortly start to serve in 7 provinces 
with an investment of 40 million dollars.

Gıda güvenliği konusunda uzmanlaşmış laboratuvarlara sahip Invenura, 40 milyon dolarlık yatırımla 
kısa süre içerisinde 7 ilde hizmet vermeye başlayacak.

Invenura, gıda güvenliğinin 
yeni garantörü olmaya aday

Invenura is a candidate for 
being the new guarantor 
of food security
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A name who has achieved success in many works in 
the sector, has been assigned as the Supply Chain Di-
rector of Saray, one of the important biscuit brands of 
Turkey. Unal Turkay, who took charge in senior positions 
in the fast consumption products and logistics sectors 
for more than 30 years, took office as the Supply Chain 
Director of Saray Biskuvi. 

Unal Turkay, who graduated from Hacettepe University, 
started his professional career as Quality Control Engineer in 
Fako Pharmaceutical factory in 1984.  In 1986, he took char-
ge as the Production Manager, Factory Manager and Sales 
Manager at the Toros Gubre, Mis Sut and Nestle factories 
within Tekfen Holding. Continuing his career as Food Opera-
tion Manager afterwards, Turkay worked in Koc Holding as 
the Group Manager of Sek Sut premises in 2005. Afterwards, 
Turkay was transferred to Sutas Group as the Factory Ma-
nager. After being transferred to the logistics sector in 2011 
and taking office as the CEO in the Azerbaijan office of Pal-
mali Shipping, Turkay undertook the management of milk, 
ice cream factories and distribution companies. After taking 
office as the General Manager in Albaan Co. in 2013, Turkay 
worked as the Supply Chain Director in Aynes Gida. 

Having undertaken managerial positions in many de-
partments of the companies he has worked like purcha-
sing, planning, logistics and quality; Turkay still works as 
the Supply Chain Director of Saray Biskuvi.  

Türkiye’nin önemli bisküvi markalarından Saray’ın Te-
darik Zinciri Direktörlüğü’ne, sektörde başarılı işlere imza 
atmış bir isim getirildi. Hızlı tüketim ürünleri ve lojistik 
sektörlerinde 30 yılı aşkın bir süredir üst düzey pozis-
yonlarda görev alan Ünal Türkay, Saray Bisküvi Tedarik 
Zinciri Direktörü olarak göreve başladı. 

Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Ünal Türkay, iş 
hayatına 1984 yılında Fako İlaç fabrikasında Kalite Kont-
rol Mühendisi olarak başladı. 1986 yılında Tekfen Hol-
ding bünyesindeki Toros Gübre, Mis Süt ve Nestle fab-
rikalarında Üretim Müdürlüğü, Fabrika Müdürlükleri ve 
Satış Müdürlüğü yaptı. Akabinde kariyerine Gıda İşletme 
Müdürlüğü görevi ile devam eden Türkay, 2005 yılında 
Koç Holding’te Sek Süt İşletme Grup Yöneticisi olarak 
çalıştı. Türkay, sonrasında Sütaş Grubu’na Fabrika Mü-
dürü olarak transfer oldu. 2011 yılında lojistik sektörüne 
geçiş yaparak Palmali Shipping’in Azerbaycan ofisinde 
CEO olarak görev yapmaya başlayan Türkay, süt, don-
durma fabrikaları ve dağıtım şirketlerinin yönetimini üst-
lendi. 2013 yılında Albaan Co.’da Genel Müdür olarak 
görev alan Türkay, ardından Aynes Gıda’da Tedarik Zin-
ciri Direktörü olarak çalıştı.

Çalıştığı şirketlerin satın alma, planlama, lojistik, kalite 
gibi birçok departmanında yöneticilik rolü üstlenen Tür-
kay, halen Saray Bisküvi’de Tedarik Zinciri Direktörlüğü 
görevini yürüyor. 

Unal Turkay, who has a professional experience in the fast moving consumers products and logis-
tics sectors for more than 30 years, has been elected as the new Supply Chain Director of Turkey’s 
favorite biscuit brand.

Türkiye’nin sevilen bisküvi markası Saray’ın yeni Tedarik Zinciri Direktörü, hızlı tüketim ürünleri ve 
lojistik sektörlerinde 30 yılı aşkın mesleki deneyime sahip olan Ünal Türkay oldu.

Saray Bisküvi’ye Yeni 
Tedarik Zinciri Direktörü

A New Supply Chain 
Director to Saray Bisküvi
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22nd Modern Bakery Moscow which is the leading trade 
fair for bakery and confectionery in Russia took place in Mos-
cow at IEC “Expocentre” on March 14 – 17, 2016. During 
the four days 14.382 professional visitors managed to see 
the products, presented by 201 exhibitors from 18 countries. 
Among the exhibitors were 122 Russian and 79 international 
companies. This represents 12% growth in comparison with 
the previous event. The trade fair demonstrated products 
and technologies of the following sectors: Ingredients and 
raw materials, Chilled products and frozen products; Food 
processing; Packaging, Shop fitting, Production hygiene. 

LEADING COMPANIES FROM ALL 
OVER THE WORLD
The leading companies from Austria, Belgium, Belorussia, 

the Czech Republic, Germany, Italy, Lebanon, Russia, the USA 
and many other countries presented their production and ser-
vices at Modern Bakery Moscow 2016. Supported by the Ger-
man Engineering Association (VDMA) 29 leading manufactu-
rers from Germany formed the German Pavilion at the trade fair.

ALL THE MOST IMPORTANT INDUSTRY 
TOPICS WERE COVERED
More than 20 events were held within the framework of 

the Modern Bakery Moscow business program. During the-
se events, experts from industry, politics and associations 

Rusya’daki fırıncılık ve şekerleme endüstrisi için en 
önemli fuar olan 22. Moskova Modern Fırıncılık Fuarı, 
14 – 17 Mart 2016 tarihleri arasında Moskova, IEC’de 
gerçekleşti. Dört gün boyunca 14.382 ziyaretçi, 18 fark-
lı ülkeden katılımcı tarafından sergilenen ürünleri görme 
fırsatı yakaladı. 122 Rus ve 79 yabancı şirket katılımcı-
lar arasında yer aldı. Bu da, bir önceki etkinliğe kıyasla 
%12’lik bir artışa işaret ediyor. Ticaret fuarında malze-
me ve hammadde, soğutulmuş ve donmuş ürünler; gıda 
işleme; paketleme, mağaza düzenlemesi ve ürün hijyeni 
sektörlerinden ürünler ve teknolojiler sergilendi. 

DÜNYA ÇAPINDA LİDER ŞİRKETLER
Avusturya, Belçika, Beyaz Rusya, Çek Cumhuriye-

ti, Almanya, İtalya, Lübnan, Rusya ve ABD gibi birçok 
farklı ülkeden fuara katılan lider şirketler, Modern Bakery 
Moscow 2016’da ürünlerini ve hizmetlerini tanıttılar. Al-
man Mühendislik Birliği (VDMA) tarafından desteklenen 
29 önde gelen Alman üretici, fuarda Alman Çadırı kurdu. 

ÖNE ÇIKAN ENDÜSTRİ KONULARININ 
TAMAMI TARTIŞILDI
Modern Bakery Moscow’un programı dahilinde 20’nin 

üzerinde etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinlikler boyunca, 
endüstri, politika alanından ve birliklerden uzmanlar, fırın-
cılık ve şekerle endüstrisinin en güncel konuları hakkın-

22nd Modern Bakery Moscow Exhibition took place with the 201 exhibitors from 18 countries and 
14.382 professional visitors from 41 countries.

22. Moskova Modern Fırıncılık Fuarı, 18 farklı ülkeden 201 katılımcının ve 41 ülkeden 14.382 pro-
fesyonel ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti.

Modern Bakery Moscow başarı ile noktalandı

Modern Bakery Moscow ended successfully
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informed about current issues of bakery and confectionery 
industry. During Modern Bakery Moscow, the IX International 
Bakery Forum took place, which included the All-Russian con-
test “Best Bread of Russia- 2016” and the symposium “Bread 
as the basis of healthy nutrition”. Also, Saint-Petersburg Ins-
titute of Management and Food Technologies organized the 
business club “Best regional examples of national bakery in 
Russia» and strategic session “Bakery development tendenci-
es as a mechanism of import substitution”. Both events raised 
the most important issues of the industry development.

da bilgi verdi. Modern Bakery Moscow Fuarı boyunca, 
“Rusya’nın En İyi Ekmeği-2016” yarışmasının ve “Sağlıklı 
Beslenmenin Temeli Olarak Ekmek” sempozyumunun 
düzenlendiği IX. Uluslararası Fırıncılık Fuarı da gerçek-
leştirildi. Ayrıca, Saint-Petersburg Yönetim ve Gıda Tek-
nolojileri Enstitüsü, “Rusya’daki Ulusal Fırıncılığın En İyi 
Bölgesel Örnekleri” isimli iş kulübünü ve “Bir İthalat İka-
mesi Mekanizması olarak Fırıncılık Geliştirme Eğitimleri” 
strateji seansı düzenlendi. Her iki etkinlik de endüstrinin 
gelişimiyle ilgili en önemli konulara değindi.

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

Starting one of the first lines of fresh pasta and sauces 
in 1984, American based Valley Fine Foods has anno-
unced plans to expand its production capacity on the 
Eastern coast of USA in order to support retail growth 
and increased demand for its foods on a national level. 
Beginning May 1, the company will shift pasta and sauce 
production to Forest City, N.C., from Benicia. As part of 
the move, Valley Fine Foods said it will build out and add 
two new production lines for fresh pasta and sauces, as 
well as dozens of new jobs, at its 180,000-square-foot 
facility in Forest City, which opened in 2013 as part of a 
long-term growth strategy. Although Valley Fine Foods 
will be shifting production away from its original plant on 
May 1, the company stated it will continue to operate 
its headquarters and culinary development center in Be-
nicia, which includes a 30,000-square-foot warehouse. 
The company’s existing facility in Yuba City, Calif., loca-
ted approximately 100 miles north, will handle all West 
coast manufacturing.

Ryan Tu, president and Chief Executive Officer, Valley 
Fine Foods said: “Expanding on the East coast will allow 
Valley Fine Foods to more efficiently service our retail 
partners throughout the East and Midwest regions and 
better react to local preferences, ultimately serving lo-
cal customers with fresher, higher quality products. With 
more families seeking fresh, prepared foods, we will be 
able to more rapidly scale up to fit those needs and bring 
consumers easier access to better options.”

1984 yılında ilk taze makarna ve sos hattını devreye alan 
Amerikan menşeili Valley Fine Foods, perakende büyümesini 
ve ulusal düzeyde gıdalarına yönelik hızla artan talebi karşıla-
yabilmek adına ABD’nin doğu kıyısındaki üretim kapasitesini 
arttırmayı planladığını duyurdu. 1 Mayıs’tan itibaren şirket ma-
karna ve sos üretimini Benecia’dan Kuzey Karolina’daki Fo-
rest City’ye taşıyacak. Bu taşınmanın bir parçası olarak Valley 
Fine Foods, uzun vadeli büyüme stratejisinin bir parçası olarak 
2013 yılında açtığı Forest City’deki yaklaşık 16,703 metreka-
relik (180,000 sq ft) tesisinde, sağlayacağı düzinelerce yeni 
iş imkanlarının yanı sıra taze makarna ve sos üretimi için iki 
ek üretim hattı inşa edecek ve ekleyecek. Valley Fine Foods, 
1 Mayıs’ta üretimini asıl tesisinden başka bir yere taşıyacak 
olmasına rağmen, Benicia’daki yaklaşık 27,871 metrekarelik 
(300,000 sq ft) bir depoyu da içeren merkezini ve gastronomi 
geliştirme merkezini işletmeye devam edecek. Şirketin Kali-
forniya, Yuba City’ye yaklaşık olarak 100 mil uzaklıkta bulunan 
mevcut tesisi, tüm Batı kıyısı üretimini karşılayacak. 

Valley Fine Foods’un Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı 
Ryan Tu; “Doğu kıyısında genişlemek, Valley Fine Foods’a, 
hem Doğu ve Orta-Batı bölgelerindeki perakende ortak-
larına daha verimli bir şekilde hizmet etme hem de yerel 
tercihlere daha iyi tepki verme, sonuç olarak da yerel müş-
terilere daha taze ve yüksek kaliteli ürünlerle hizmet verme 
olanağı tanıyacak. Taze hazırlanmış gıdalara talebi olan aile 
sayısının artmasıyla birlikte, bu ihtiyaçlara daha hızlı karşılık 
verebilmemiz ve tüketicilere daha iyi seçeneklere daha ko-
lay erişim sağlamamız mümkün olacak.” dedi. 

Valley Fine Foods üretim 
kapasitesini arttırıyor

Valley Fine Foods 
expands production 
capacity
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UNLU MAMUL 
ÜRETİMİNDE MODERN 
TEKNOLOJİLER

MODERN TECHNOLOGY
IN THE PRODUCTION 
OF BAKERY PRODUCTS
................................................

ABSTRACT 
Biological value of the food products is a result of the 

presence of bioactive substances and the proportions of 
the components. Technological development allows opti-
mizing and accelerating the processes of bread production 
and increasing value of food. Bakery industry used whole 
grains and pseudocereals as additional source of active 
compounds, biotechnological techniques as using appro-
priate yeast strain and encapsulation, which provide protec-
tion of substance and their controlled release in production 
of functional bread. The adding to bread fruits, vegetables 
and condiments may increase content of vitamin, minerals, 
dietary fiber and other bioactive compounds.

INTRODUCTION
The increased biological value of food products is a re-

sult of the presence of one or more bioactive substances 
and the proportions of the components. Increased bio-
logical value food products may be traditional food prod-
ucts with a balanced nutritional value, as a consequence 
of natural bioactive ingredients or they may include 
modified food products e.g. enriched in certain biologi-
cally active substances [11, 35]. Biologically active sub-

ÖZET 
Gıda ürünlerinin biyolojik değeri içindeki malzemelerin 

oranının yanı sıra, üründe bulunan biyoaktif maddelerin 
de bir neticesidir. Teknolojik gelişmeler, ekmek yapım sü-
recini hızlandırma ve iyileştirme, bu sayede de besin de-
ğerini arttırma şansı sunar. Unlu mamul endüstrisinde tam 
tahıllar ve tahıl benzeri bitkiler aktif bileşenlerin ek kaynağı 
olarak kullanılmış, biyolojik teknikler de mayanın uygun 
biçimlenmesi ve enkapsülasyonu için aracı olmuştur; bu 
da işlevsel bir ekmek yapımı için gerekli maddelerin ko-
runmasını ve kontrollü aktarımını sağlar. Ekmeğe eklenen 
meyveler, sebzeler ve çeşniler, ekmeğin vitamin, mineral, 
besinsel lif ve diğer biyoaktif bileşen değerlerini arttırır.

GİRİŞ
Gıda ürünlerinin artan biyolojik değeri, içindeki malze-

melerin oranları ile bir veya daha fazla biyoaktif maddenin 
bulunmasının bir neticesidir. Doğal biyoaktif malzemeler 
sayesinde veya örneğin biyolojik olarak aktif bazı bile-
şenlerle zenginleştirilmiş/değişikliğe uğramış gıda ürünleri 
içermeleri nedeniyle, dengeli besinsel değeri olan gele-
neksel gıdalar biyolojik değeri arttırılmış gıda ürünleri hali-
ne gelebilir [11, 35]. Biyolojik olarak aktif maddeler, sağlık 
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stances are often non-nutrive components characterized 
by health-promoting properties, positive, documented 
impact on health. They can act as prophylactic or as ad-
junctive factors in the therapy of diseases. Biologically 
bioactive substances include dietary fibers, oligosaccha-
rides (prebiotics), proteins and peptides, polyunsaturated 
fatty acids (PUFA), minerals, vitamins, polyols, choline, 
lecithin, phytochemicals including antioxidative sub-
stances (such as polyphe-nols, anthocyanins), phytoster-
ols and probiotics microorganisms [21].

Cereals including breads and other bakery products are 
frequently purchased and regularly consumed food prod-
ucts. As a consequence they may be a perfect carrier for 
bioactive substances which may provide systematic intake 
of specified doses [50]. In Europe, consumption of bread 
enriched with bioactive compounds is constantly increasing 
because consumers understand the role of health-promot-
ing component of such products. Therefore, in the near-
est future the bakery products may be increasingly used to 
deliver specific biologically active compounds to diet and 
to increase their intake [25] that is presented in Table 1. 
The other possibility is using bread with increase nutritional 
value, designed-to use in prevention of some diseases [15].

üzerinde olumlu ve belgelenmiş etkileri olan, sağlığa fay-
daları özellikleriyle bilinen ama gıda özelliği bulunmayan 
bileşenlerdir. Hastalıkların tedavisinde hastalıklardan ko-
ruyucu veya birleşik tedavi faktörü olarak görev yaparlar. 
Biyolojik açıdan biyoaktif olan maddeler arasında besinsel 
lifler, oligosakkaritler (prebiyotikler), proteinler ve peptitler, 
çoklu-doymamış yağ asitleri (PUFA), mineraller, vitamin-
ler, polioller, kolin, lesitin, antioksidatif maddeler (polipe-
nol, antiosiyanin gibi) içeren pitokimyasallar, pitosteroller 
ve prebiyotik mikroorganizmalar bulunur [21].

Tahıl içeren ekmekler ve diğer unlu mamuller çok sık sa-
tın alınan ve düzenli olarak tüketilen gıda ürünleridir. Bu sa-
yede de belirli biyoaktif madde dozlarının sistematik olarak 
alınmasını sağlayabilecek şahane taşıyıcılar olabilirler [50]. 
Avrupa’da biyoaktif bileşenlerle zenginleştirilmiş ekmek tü-
ketimi sürekli olarak artmaktadır, zira tüketiciler böyle ürün-
lerdeki sağlığa yararlı malzemelerin rolünün farkındadır. Tam 
da bu nedenle, unlu mamuller yakın gelecekte beslenme 
düzenine biyolojik bakımdan aktif belirli bileşenler eklemek 
için daha fazla kullanılabilir ve Tablo 1’de sunulan vücuda 
alım oranları [25] artabilir. Bir diğer olasılık da kimi hastalıkları 
önlemek üzere kullanılması tasarlanmış [15] ve besin değer-
leri arttırılmış ekmekler üretilmesidir.
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PSEUDOCERALAS AND WHOLE GRAINS 
AS ASOURCE OF BIOACTIVE COMPOUNDS
Pseudocereal grains such as buckwheat, amaranth or 

quinoa or other crops, such as oat and e.g. flavonoids, 
phenolic acids, unsaturated fatty acids, trace elements 
and vitamins characterized by well-known positive effect 
on human health [7, 17, 26, 45]. The increase of con-
sumption of bread with addition of pseudocereals can 
significantly improve antioxidant potential of diet, be-
cause it is known that the pseudocereal whole grains are 
rich in various antioxidative compounds [30, 38]. More-
over, in bakery products with addition of pseudocereal 
whole grains also general nutritional value e.g. quality and 
quantity of protein, dietary fiber content, fatty acid pro-
file may be enhanced [39]. Such products are also good 
to ensure diversity of diet, what is nowadays a serious 
problem in Poland, especially in case of individuals with 
diet-related diseases [58]. The pseudocereals are free of 
gluten so they can be useful in diet therapy of celiac dis-
ease [52]. The sensory value of bread is very important, 
because taste and flavor of influence consumer prefer-
ences of cereal and other groups of products. The re-
search revealed that the additions of pseudocereal flours 
improves not only the nutritional value of bread, but also 
the bread making properties (chemical, rheological prop-
erties), extends the shelf life of the product, is associated 
with more delicate crumb and lower firmness.

Chłopicka et al. [9] analysed the effect of adding 15% 
and 30% of pseudocereal flours including buckwheat, 
amaranth and quinoa, on the In spite of the facts, that 
the content of total flavonoids in flours was about 2–4 
times higher than in final product. In the final product it 
was still significantly higher than in a wheat bread. Buck-
wheat flour was characterized by had the highest phe-
nol content approximately 7.25 mg/g of dry weight. The 
30% dose was more effective in enhancing antioxidant 
activity than the 15% dose. The addition of buckwheat 
was associated with antioxidant activity is 2 times higher 
(while measured as a Ferric Reducing Ability of Plasma 
– FRAP) and 3,64 times higher (while measured as di-
phenylpicrylhydrazyl – DPPH) in comparison no addition 
of pseudocereal flours. Simultaneously, the addition of 
amaranth and quinoa was associated with antioxidant 
activity 1.20–1.79 times higher, and 0.60–1.71 higher for 
FRAP and DPPH respectively. It was concluded, that the 
addition of buckwheat, amaranth, quinoa flours to wheat 
flour improved antioxidant status of bread, while buck-
wheat flour was more effective than other studied pseu-
docereals. Buckwheat bread had also a highest content 
of phenolic compounds. The analysis of sensory results 
suggested that the buckwheat bread was characterised 
by has more positive sensory than amaranth and quinoa 
bread, especially taste, aroma and colour. The results 

BİYOAKTİF BİLEŞEN KAYNAĞI OLARAK 
TAHIL BENZERİ BİTKİLER VE TAM TAHILLAR
Karabuğday, horozibiği veya kinoa gibi tahıl benzeri bit-

kiler veya yulaf gibi diğer ekinler ve flavanoid, fenolik asit, 
doymamış yağ asitleri, eser elementler ve vitaminler gibi 
maddeler, insan sağlığı üzerindeki yaygın pozitif etkileriyle 
bilinirler [7, 17, 26, 45]. Tahıl benzeri ürünlerin eklendiği 
ekmek tüketimindeki artış, beslenme düzeninin antioksi-
dan potansiyelini belirgin düzeyde arttırabilir; çünkü tahıl 
benzeri tam taneli ekinlerin çeşitli antioksidatif bileşenler 
açısından zengin olduğu bilinmektedir [30, 38]. Buna ek 
olarak, tam taneli tahıl benzeri gıdalarla zenginleştirilmiş 
unlu mamullerde, protein kalitesi ve miktarı, besinsel lif 
içeriği, yağ asidi profili gibi genel besinsel değerler de ge-
liştirilebilir [39]. Bu tür ürünler, beslenme alışkanlıklarına 
çeşitliliği sağlamak için de iyidir; son zamanlarda bu du-
rum Polonya’da, özellikle de beslenme alışkanlıklarından 
kaynaklanan rahatsızlıkları olan bireyler için ciddi bir so-
rundur [58]. Tahıl benzeri ürünlerde glüten bulunmaz, bu 
sayede çölyak hastalığının diyet tedavisi için de faydalıdır 
[52]. Ekmeğin duyusal değeri de çok önemlidir, çünkü tü-
keticilerin tahıl ve benzeri ürün gruplarındaki seçimlerini 
tat ve aroma etkiler. Araştırmalara göre, tahıl benzeri un-
ların eklenmesi yalnızca ekmeğin besin değerini arttırmaz; 
bir yandan da ekmek yapım özelliklerini (kimyasal, reolojik 
özellikleri) iyileştirir, ürünün raf ömrünü uzatır, ekmek içinin 
kıvamını etkiler ve sertliği azaltır.

Chłopicka vd. [9] karabuğday, horozibiği ve kinoa gibi 
tahıl benzeri unların %15 ve %30 oranlarında eklenmesinin 
etkilerini araştırmışlardır. Unlardaki toplam flavanoidlerin 
varlığı, nihai üründen 2-4 kat fazla olmuştur. Söz konusu 
son üründe, bu düzey buğday ekmeğinden belirgin biçim-
de fazladır. Karabuğday unu, kuru ağırlığında yaklaşık 7.25 
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indicate that bread fortified with pseudocereal flours, 
particularly with buckwheat flour, but depending on the 
dose, may improve nutritional value of bread and this 
bread may be chosen by consumers as preferred. 

Many studies indicate that regular intake of whole grains 
provide a wide range of nutrients, including phytochemi-
cals, that results in serious health benefits. Whole grain 
products consumption is associated with reduced risk of 
diseases such as cancers [48, 45], cardiovascular diseas-
es [24], hypertension [3, 13] and diabetes [31]. Therefore, 
consumption of grain products as the main part of the daily 
menu, higher than is currently observed in western popula-
tion, is recommended by dieticians, nutritionists and doc-
tors [41, 44]. Miller et. al [34] compared the antioxidant ca-
pacity of breakfast wholegrain cereals and some fruits and 
vegetables. Antioxidants content was expressed as Trolox 
equivalents/ 100 grams (TE). Whole grain breakfast cere-
als contained from 2200–3500 TE. Fruits generally ranged 
between 600–1700 TE, with highest values of 3700 TE for 
berries. Vegetables ranged averaged 450 TE with a high 
of 1400 TE for red cabbage. The one serving (41 g) of 
ready to eat breakfast whole grains cereals provides 1120 
TE, while one serving of vegetables and fruits (85 g) pro-
vides 380 TE and only 1020 TE respectively. It may be 
concluded, that whole grain breakfast cereals may be, ex-
cept fruits and vegetables, the most important source of 
antioxidants in the diet. 

Taking into account, the typical western diet and gen-
eral lifestyle, dietary fiber is a deficit nutrient, so new ways 
to deliver it may be of a great value. There is a trend to 
seek for new sources of dietary fibre as components for 
the food industry [8]. Whole oat grain contains significant 

mg/g ile en yüksek oranda fenol içerme özelliğiyle bilinir. 
%30’luk doz, antioksidan aktivitesini geliştirmede %15 
dozdan daha etkilidir. Tahıl benzeri unların eklenmediği 
durumlarla kıyaslandığında, karabuğday unu eklemek 2 
kat daha yüksek (Plazmanın Ferrik İndirgeme Kabiliyeti - 
FRAP olarak ölçülmüş) ve 3.64 kat daha yüksek (dipheny-
lpicrylhydrazil - DPPH ile ölçülmüş) antioksidan aktivite ile 
ilişkilendirilir. Aynı şekilde, horozibiği ve kinoa eklenmesi 
de FRAP ve DPPH değerleri için sırasıyla 1.20-1.79 kat 
ve 0.60-1.71 kat daha yüksek antioksidan aktivitesi anla-
mına gelir. Buğday ununa karabuğday, horozibiği ve kinoa 
unlarının eklenmesinin, ekmeğin antioksidan durumunu 
iyileştirdiği ortaya çıkarılmıştır; karabuğday unu araştırılan 
diğer iki tahıl benzeri ürüne göre daha etkilidir. Karabuğday 
ekmeği, fenolik bileşenler açısından da en yüksek orana 
sahiptir. Duyusal tepkilerin analizi, karabuğday ekmeğinin 
horozibiği ve kinoa unundan yapılma ekmeklere kıyasla 
daha pozitif bir duyusal etki yarattığını, özellikle de tat, aro-
ma ve renk açısından farklı görüldüğünü öne sürmektedir. 
Araştırma bulguları, tahıl benzeri bitkilerden yapılma unlar-
la, özellikle de karabuğday unuyla güçlendirilen ekmeğin, 
elbette kullanılan doza da bağlı olarak, ekmeğin besin de-
ğerini arttırdığını ve bu ekmeğin tüketiciler tarafından daha 
çok tercih edileceğini göstermektedir. 

Pek çok araştırmaya göre, tam tahılların düzenli alımı, 
pitokimyasallar gibi sağlığa önemli faydaları olan çeşitli 
besinleri temin eder. Tam tahıl ürünlerinin tüketimi, kanser 
[48, 45], kardiyovasküler rahatsızlıklar [24], hipertansiyon 
[3, 13] ve diyabet [31] gibi hastalıkların riskini azaltmak-
la ilişkilendirilir. Tam da bu nedenle, tahıl ürünlerinin Batı 
toplumlarında şu anda tüketildiğinden daha fazla oranlar-
da günlük beslenme düzeninin temel bir parçası olması, 
diyetisyenler, beslenme uzmanları ve doktorlar tarafından 
tavsiye edilmektedir [41, 44]. Miller vd. [34] kahvaltılık 
tam taneli tahılların, bazı meyvelerin ve sebzelerin anti-
oksidan kapasitesini karşılaştırmıştır. Antioksidan içeriği, 
Trolox eşdeğeri/100 gram (TE) cinsinden ifade edilir. Tam 
taneli kahvaltılık tahıl ürünleri 2200-3500 TE içerir. Mey-
veler genellikle 600-1700 TE arasında değişir, en yüksek 
değer 3700 TE ile küçük dutlarda bulunur. Sebzelerdeki 
ortalama değer 450 TE iken, en yüksek değer 1400 TE 
ile kırmızı lahanadadır. Yemeye hazır bir porsiyonluk (41 g) 
kahvaltılık tahıl ürünleri 1120 TE sağlarken, bir porsiyon 
sebze ve meyve (85 g) sırasıyla 380 TE ve sadece 1020 
TE sağlamaktadır. Bu verilere göre, tam taneli kahvaltılık 
tahıl ürünleri, meyve ve sebzeler haricinde, bir beslenme 
düzenindeki en önemli antioksidan kaynağıdır. 

Tipik Batılı beslenme düzeninde ve genel yaşam tarzın-
da, besinsel lif genelde eksik kalan bir gıdadır; bu nedenle 
besinsel lif sağlamanın yeni yolları çok kıymetlidir. Besin-
sel lifleri gıda endüstrisinin bir bileşeni olarak kullanmak 
için yeni kaynaklar aramaya yönelik yükselen bir eğilim 
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amounts of dietary fiber, especially water-soluble (1→3), 
(1→4)-β-D-glucan. The β-glucan content in oat varies from 
2.3 to 8.5/100 g [54]. The main problem that appears during 
using oat as a component of bakery products, is deteriora-
tion of baking quality, because oat proteins, which do not 
possess the viscoelastic properties, as wheat gluten pos-
sesses, are usually denaturated by a heat treatment [18]. 
Exceeding 20 g of oat/100 g of products could leads to ob-
taining moist, gummy bread. Baking technology for bread 
characterised by high oat whole grain content, acceptable 
texture and sensory characteristics was developed by Flan-
der et al. [12]. The elaborated baking technology requires 
using oat whole grain (51 g/100 g of flour) and white wheat 
(49 g/100 g of flour). The processing conditions, as bak-
ing temperature, time and temperature of proofing had 
the most esessential influence on bread quality. Maximum 
volume, minimum hardness were achieved by adding 15.2 
g of gluten/100 g of flour and 91.5 g of water/100 g flour 
to the dough, after proofing the bread at 40 °C for 75 min 
and baking it at 210 °C for 4 minutes. The optimum thick-
ness and crispness of the crust as well as optimum flavour, 
were obtained in the same conditions as the maximum vol-
ume and minimum hardness of oat bread. The amount of 
β-glucan in oat bread was 2.4 g/100 g of bread compared 
with the amount of β-glucan in the wheat bread (1.3 g/100 
g of bread). Therefore, a portion (approximately 30 g) of the 
bread contains 0.78 g of β-glucan. In the mentioned study 
decrease in molecular weight of β-glucan was also noticed. 
It may be a result of the β-glucan hydrolysis caused by en-
dogenous enzymes present in wheat flour. To sum up, it is 
possible to obtain the bread characterised by high content 
of bioactive β-glucan and typical structure, as well as being 
perceived by consumers as tasty, by optimizing recipe and 
parameters of processing.

USING OF BIOTECHNOLOGICAL 
TECHNIQUES TO INCREASE 
HEALTH-PROMOTING PROPERTIES OF BREAD 
Except β-glucan, also other ingredients, characterised 

by health-promoting properties may be added to bread 
and bakery products. Such ingredients are either sub-
stances that are not observed in conventional products, 
or such substances, which exist, but in a small amount – 
often too small to exert an influence on human health and 
well-being. In such case, adding additional quantity of 
substances may be of great value. The obvious additives, 
such as B vitamins, are ingredients that are naturally ob-
served in the grain and are removed during grinding.

Attractive for consumer idea, being used to increase 
folate intake is biotechnological technique using the yeast 
to enhance the concentration of folates naturally occur-
ring in fermented food products. Folate content in yeast 
fermented food products may be significantly increased 

vardır [8]. Tam yulaflı tahıllarda, özellikle de suda çözü-
nebilir özellikte önemli miktarlarda besinsel lif bulunur 
(1→3), (1→4)-β-D-glukan. Yulaftaki β-glukan içeriği 2.3 
ila 8.5/100 g [54] arasında değişir. Unlu mamullerde yulaf 
kullanmadaki temel sıkıntı, pişme kalitesindeki azalmadır. 
Buğday glütenindeki vizkoelastik özellik taşımayan yulaf 
proteinleri, ısıya maruz kalınca denatüre hale gelirler [18]. 
Ürünün 100 gramında 20 gramdan fazla yulaf bulunması, 
nemli ve sakız gibi bir ekmek elde edilmesine neden olur. 
Tam taneli yulaf içeriğinin yüksek olduğu, kabul edilebilir 
bir doku ve duyusal karakteristiği olan ekmekleri pişirmek 
için Flander vd. tarafından bir pişirme teknolojisi geliştiril-
miştir [12]. Bu hassas pişirme teknolojisi tam taneli yulaf 
(51 g/100 g unda) ve beyaz buğday (49 g/100 g unda) 
kullanımını gerektirir. Pişirme sıcaklığı, zamanı ve son 
mayalanma gibi işlem koşulları ekmek kalitesini etkileyen 
en temel faktörlerdir. 15.2 g glüten/100 g un ve 91.5 g 
su/100 g unu hamura ekleyip, 75 dakika süresince 40 
°C’de ekmeğin mayasını almasını bekledikten sonra 210 
°C’de 4 dakika pişirince maksimum hacim ve minimum 
sertlik elde edilmiştir. Optimum kalınlık ve ekmek kabu-
ğunun çıtırlığı gibi, optimum lezzet de yulaf ekmeğinin 
maksimum hacmi ve minimum sertliğini sağlayan koşul-
larda elde edilmiştir. Buğday ekmeğindeki β-glukan (1.3 
g/100 g of ) oranıyla kıyaslandığında, yulaf ekmeğindeki 
β-glukan 2.4 g/100 g oranındadır. Bu yüzden, bir por-
siyon ekmekte (yaklaşık 30 g) 0.78 g β-glukan bulunur. 
Bahsi geçen çalışmada, β-glukan moleküler ağırlığında da 
azalma tespit edilmiştir. Bunun nedeni, buğday ununda 
mevcut olan endojen enzimlerin tetiklediği β-glukan hid-
rolizi olabilir. Özet olarak, tarifi iyileştirerek ve işleme para-
metrelerini geliştirerek, yüksek oranda biyoaktif β-glukan 
içeren, tipik yapıda, tüketiciler tarafından lezzetli olarak 
algılanacak bir ekmek elde etmek mümkündür.

EKMEĞİN SAĞLIĞA YARARLI 
YÖNLERİNİ ARTTIRMAK İÇİN 
BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER KULLANMA 
β-glukan haricinde, sağlığa yararlı yönleri olan başka 

malzemeler de ekmeklere ve unlu mamullere eklenebilir. 
Bu malzemeler, geleneksel şekilde üretilen ürünlerde bu-
lunmayan veya çok az miktarda bulunan maddelerdir; kimi 
zaman o kadar az olurlar ki, insan sağlığı üzerinde herhan-
gi bir etkileri olamaz. Böyle durumlarda, bu maddelerden 
biraz daha eklemek büyük önem taşır. B vitaminleri gibi 
en bilinen katkı maddeleri, genellikle tahılda doğal olarak 
bulunan ancak öğütme esnasında yitirilen öğelerdir.

Tüketici için etkileyici ve faydalı olan biyoteknolojik yön-
temlerden biri de, vücuttaki folat alımını arttırmak üzere 
mayalanmış gıda ürünlerinde doğal olarak mevcut olan 
folat konstrasyonunu arttıracak mayaların seçilmesidir. 
Maya ile fermente edilen gıda ürünlerindeki folat kat-
kı oranı, belirli bir maya biçimi ve bu seçilen biçime uy-
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by using a selected yeast strain and proper cultivation 
procedure dedicated for the selected strain. Hjortmo et 
al. [22] conducted such an analysis using Saccharomy-
ces cerevisiae CBS7764 strain and commercial baker’s 
yeast as a reference strain. Saccharomyces cerevisiae 
CBS7764 strain was cultured in defined medium and 
harvested in the fermentative phase of growth (respiro). 
Commercial compressed baker’s yeast was bought in lo-
cal store and was stored in refrigerator until baking. Fo-
late content was 3–5 times higher in the wheat bread 
with a Saccharomyces cerevisiae CBS7764 strain than 
in conventional bread. The obtained dough contained 
135–139 μg of folate/ 100 g of dry matter, compared to 
wheat bread with commercial baker›s yeast, containing 
27–43 μg of folate/100 g of bread. The practical possibil-
ity of application this strategy indicates that using appro-
priate yeast strain to production of bread is an attractive 
alternative in comparison with bread fortification of with 
synthetic folic acid.

Wholegrain bread is generally regarded as character-
ised by better nutritional value than white bread, because 
of higher content of dietary fibre, vitamins, especially B 
vitamins as well as micro- and macronutrients. However, 
wholegrain bread is also characterised by high level of 
phytate (myo-inositolhexakisphosphate, InsP- 6), which 
may chelate and bind minerals, resulting in insoluble 
complexes generation, that may lead to mineral absorp-
tion and bioavailability decrease. As a result, it may re-
duce the nutritional value of wholegrain product [27, 5]. 
Leenhardt et al. [28] analysed changes in phytate hydro-
lysis caused by sourdough fermentation or exogenous 
organic acid in vitro addition. This was indicated that 
lowering pH of the dough to approximately 5.5, caused 
by adding sourdough or lactic acid, in both cases, was 
associated with a significant reduction of phytate content 
(approximately 35% of reduction). Other authors confirm, 
that both mentioned fermentation methods are useful 

gun bir kültüre alma süreci kullanılarak ciddi derecede 
arttırabilir. Hjortmo vd. [22]  Saccharomyces cerevisiae 
CBS7764 biçimi kullanarak ve ticari olarak piyasada bu-
lunan bir mayayı da referans biçim olarak değerlendirerek 
böyle bir analiz gerçekleştirmiştir. Saccharomyces cere-
visiae CBS7764 yapısı, belirli bir ortamda kültürlenir ve 
büyümenin mayalanma aşamasında toplanır (respiro). 
Kullanılan ticari amaçlı ve sıkıştırılmış ekmek mayası, ci-
vardaki bir dükkândan alınmış ve pişirilene dek buzdola-
bında saklanmıştır. Saccharomyces cerevisiae CBS7764 
yapılı bir buğday ekmeğindeki folat içeriği, geleneksel bir 
ekmekten 3–5 kat daha fazladır. Elde edilen hamurdaki 
100 g kuru maddede 135–139 μg folat/bulunmaktadır. 
Öte yandan, ticari amaçlı maya içeren buğday ekmeğin-
de 100 g ekmekte 27–43 μg folat bulunur. Bu yöntemin 
uygulanmasının pratik olarak daha mümkün oluşu, ek-
mek üretiminde uygun bir maya yapısının kullanılmasının, 
ekmek yapısını sentetik folik asitle güçlendirmekten çok 
daha cazip bir alternatif olmasını sağlar.

Tam tahıllı ekmek, daha yüksek oranlarda besinsel lif, 
vitamin, özellikle de B vitaminleri ve mikro-makro besleyi-
ciler içermesi nedeniyle, beyaz ekmekten daha besleyici 
olarak görülür. Öte yandan, tam tahıllı ekmeklerde yüksek 
oranlarda fitat (myo-inositolhexakisphosphate, InsP- 6) 
bulunur; bu madde mineralleri şelatlı hale getirebilir ve 
bağlayabilir. Bu da mineral emilimine ve biyoyararlanım 
azalmasına yol açacak şekilde çözünmez bileşiklerin 
oluşmasına neden olur. Neticede, tam tahıllı ürünün besin 
değerini azaltabilir [27, 5]. Leenhardt vd. [28] ekşi maya 
fermantasyonu veya harici organik asitlerin in vitro katkı-
sı nedeniyle oluşan fitat hidrolizindeki değişimleri incele-
miştir. Ekşi maya veya laktik asit eklenmesi neticesinde 
hamurun pH değeri yaklaşık 5,5 olmuştur; bu durum her 
iki vakada da fitat maddesinin ciddi düzeyde azalmasıyla 
ilişkilendirilir (yaklaşık %35 oranında azalma). Diğer ya-
zarlara göre de, bahsedilen her iki fermantasyon metodu, 
tam tahıllı ürünlerdeki fitat oranının azalmasını sağlayan 
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techniques allowing decreasing the amount of phytate 
in wholegrain cereals and as a consequence to maintain 
potential high nutritional value of the product [32, 43]. 

ADDING INGREADIENTS SUCH AS FRUITS,
VEGETABLES AND CONDIMENTS, RICH 
IN BIOACTIVE SUBSTANCES TO BREAD 
Fruits and vegetables intake is associated with reduced 

risk of some cancers and cardiovascular diseases. While 
these protective effects have been inter alia attributed to 
the content of beta-caro-tene, ascorbic acid and phe-
nolic compounds. The majority of the beneficial health 
effects of flavonoids are attributed to their antioxidant and 
chelating properties. Polyphenols and dietary fibre from 
fruits demonstrate health-promoting properties and may 
play a key role in health improvement and disease pre-
vention in some population groups [37]. This is the reason 
why using fruits, vegetables or their products in bread 
production, as an additional source of biologically active 
compounds that may simultaneously improve sensory 
properties of bakery products, could be very promising.

Gawlik-Dziki et al. [14] studied the effect of adding ground 
onion peel on the antioxidative and sensory properties of 
bread. To determine the in vitro bioaccessibility and bio-
availability the human gastrointestinal tract model was 
used. Onion peel contains 4.6 mg mastication-extractable 
quercetin/g of onion. Quercetin was highly bioaccessible 
during in vitro experimental conditions, but only about 4% 
of quercetin was extracted during simulated digestion. The 
antioxidative potential of bread with onion peel addition was 
significantly higher than the antioxidative potential in case 
of the control group. Onion peel as a compound of bread 
also demonstrated the potential against lipid oxidation and 
chelating abilities. The addition of 2–3% of onion peel was 
the optimum dose that caused significant improvement of 
antioxidative properties, while higher supplementation level 
did not cause any increase of the antioxidative potential of 
bread. Sensory evaluation revealed that the replacement of 
wheat flour in bread with no more than 3% of onion peel 
powder was associated with satisfactory consumer results 
and may comprise a valuable additive enabling develop-
ment of functional properties of bread.

The example of indirect using the fruits in the baking 
process may be the addition of grape seed extract (GSE). 
The extract is a good source of catechins and proantho-
cyanidins, both being powerful antioxidants. The bread 
was supplemented in an amount of 300 mg, 600 mg and 
1 g/500 g of bread. The results of research indicated that 
the bread with the addition of GSE had stronger anti-
oxidative activity than control. However, thermal process-
ing caused 30–40% decrease of antioxidative activity of 
extract. Authors also studied the effect of GSE on the 

ve bu sayede ürünün besin değerinin yüksek kalmasını 
mümkün kılan faydalı tekniklerdir [32, 43]. 

EKMEK YAPIMI ESNASINDA MEYVE, SEBZE
VE ÇEŞNİ GİBİ BİYOAKTİF MADDE 
AÇISINDAN ZENGİN MALZEMELER EKLEME 
Meyve ve sebze tüketimi, kimi kanser türlerinin önlen-

mesinde ve kardiyovasküler hastalık risklerinin azalmasın-
da etkilidir. Bu koruyucu etkiler diğerlerine ilaveten, be-
ta-karoten, askorbik asit ve fenolik bileşenlerin varlığıyla 
ilgilidir. Flavonoidlerin sağlık üzerindeki faydalı etkilerinin 
çoğunluğu, bu maddenin antioksidan ve şelatlama özel-
likleriyle ilgilidir. Polifenoller ve meyvelerden alınan besin-
sel lifler de sağlığa faydalı özellikler gösterirler; kimi nüfus 
gruplarında hastalıkları önleme ve sağlığı iyileştirmede 
önemli rol oynarlar [37]. Tam da bu nedenle, ekmek üre-
timinde biyolojik bakımdan aktif ek maddeler olarak mey-
ve, sebze ve türevlerinin kullanılması, bu kullanımla unlu 
mamullerin duyusal özelliklerinin de eşit derece iyileştiril-
mesi oldukça umut vaat eden bir yöntemdir.

Gawlik-Dziki vd. [14] hamura öğütülmüş soğan kabuğu 
eklemenin, ekmeğin antioksidatif ve duyusal özelliklerin-
deki etkilerini incelemiştir. In vitro biyoerişilebilirlik ve biyo-
yararlanım düzeylerini belirlemek için, insan vücudundaki 
sindirim sistemi modeli kullanılmıştır. Soğan kabuğunda, 
çiğneme yoluyla soğan gramı başına 4,6 mg kuersetin 
açığa çıkar. Kuersetin biyoerişilebilirliği in vitro deney 
koşullarında oldukça yüksektir; ancak sindirim taklidi 
esnasında yalnızca %4 oranında kuersetin çıkmıştır. So-
ğan kabuğu eklenen ekmekteki antioksidan potansiyel, 
kontrol grubundaki antioksidan potansiyelden bariz bir 
biçimde yüksektir. Ekmek bileşeni olarak soğan kabuğu, 
lipit oksitlenmeye ve şelatlaştırıcı madde özelliklerine karşı 
bir potansiyel de gösterir. %2–3 oranında soğan kabuğu 
eklenmesi, antioksidatif özelliklerde belirgin bir iyileşme-
ye neden olan optimum dozdur; daha yüksek oranlarda 
eklenmesi, ekmeğin antioksidatif potansiyelinde herhangi 
bir değişikliğe sebep olmamaktadır. Duyusal değerlendir-
melere göre, buğday ununun en fazla %3 oranında soğan 
kabuğu tozu ile değiştirildiği durumlarda müşteri memnu-
niyeti sağlanmış ve ekmeğin işlevsel özelliklerinin geliş-
mesini mümkün kılan değerli bir katkı maddesi olmuştur.

Unlu mamul hazırlama sürecinde dolaylı olarak meyve 
kullanımına bir örnek de üzüm çekirdeği özütü (GSE) ek-
lenmesi olabilir. Bu özüt, her ikisi de güçlü antioksidanlar 
olan kateşin ve proantisiyanidin kaynağıdır. Ekmekteki özüt 
katkısı, 500 gramlık ekmekte 300 mg, 600 mg ve 1 g oran-
larında olmuştur. Yapılan araştırmalara göre, GSE katkılı 
ekmekte kontrol grubuna kıyasla daha güçlü antioksidatif 
aktivite tespit edilmiştir. Öte yandan, termal işlem süreçleri 
özütün antioksidatif aktivitesinde %30-40’lık bir azalmaya 
neden olmuştur. Yazarlar, ekmekte mevcut haldeki ilerlemiş 
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formation of detrimental N- (carboxymethyl)lysine (CML), 
being advanced glycation end-product present in bread. 
CML in food is considered as a toxic substance, associ-
ated with oxidative stress, increased risk of diabetes and 
atherosclerosis. The results indicate that the GSE could 
reduce CML formation in bread and the mentioned action 
is dose-dependent. More over, except for an acceptable 
colour change, adding the GSE to bread did not have 
essential effect on the quality attributes of the bread. The 
results indicate that grape seed extract added to bread 
as an enriching compound may be promising additive to 
create functional food products with reduced CML level 
that may be associated with reduced health risks, and 
high antioxidative activity [36]. 

Dietary fiber, according as its water solubility is catego-
rized as water-soluble dietary fiber (SDF) and water-insol-
uble dietary fiber (IDF). SDF such as β-glucan and arabi-
noxylan can create viscous solutions leading to increased 
viscosity in the intestine and slowed intestinal transmis-
sion, delayed gastric emptying, as well as binding glucose 
and delaying sterols absorption in the intestine [57]. Con-
sequently, viscous soluble fiber can be useful in lowering 
serum cholesterol, postprandial blood glucose, and insulin 
levels. IDF such as lignin, celluloses and hemicelluloses are 
characterised by higher water-holding capacity then SDF. 
IDF causes increasing of the fecal bulk. Lignin is also a 
lipophilic phenolic polymer absorbing bile acids [57, 40].

To increase the level of dietary fiber in diet, it could be 
added, as an enrichment of various bakery products (not 
only bread), the preparations obtained from by-products of 
the fruit, vegetable or cereal industry. The cookies with the 
addition of raspberry pomace and buckwheat hulls are char-
acterised by higher total dietary fiber content in comparison 
with the control cookies without such addition (6.65–16.45 
g of dietary fiber/ 100 g vs. 2.90 g of dietary fiber/100 g) and 
were characterised by varied composition of the fractions 
(both SDF and IDF fractions). Sensory analysis revealed that 
the best sensory profiles were observed in case of cookies 
in which used 10% and 20% dose of raspberry pomace. 
Cookies with buckwheat hulls addition were also charac-
terised by higher dietary fiber content in comparison with 
control, but worse sensory properties [19]. 

The addition of herbs and condiments to bread im-
proves its flavor, aroma and increases the nutritional val-
ue. It also allows reducing of amount of salt [20]. Herbs 
in the bakery industry, depending on technological re-
quirements, may be used in a dried form, milled form 
(0.5–1%), or as the extracts (0.001–0.01%) [5]. 

Curcumin (being a catechin) is the main bioactive com-
pound occurred in the turmeric rhizome (Curcuma longa 

glikasyon mamulü olan zararlı N- (karboksimetil)lizin (CML) 
oluşumunda GSE etkisini de araştırmışlardır. Yiyecekler-
de bulunan CML, toksik bir madde olarak değerlendirilir; 
mevcudiyeti oksidatif stres, artan diyabet riski ve damar tı-
kanıklığı ile ilişkilidir. Araştırma sonuçları, GSE’nin ekmekte 
CML oluşumunu azaltabileceğini ortaya koymuştur ve bahsi 
geçen bu eylem kullanılan doza bağlıdır. Ayrıca, makul dü-
zeyde bir renk değişimi dışında, ekmeğe GSE eklenmesinin 
ekmeğin gerekli kalite özelliklerine herhangi bir etkisi yoktur. 
Yine araştırma sonuçlarına istinaden, ekmeğe zenginleşti-
rici bir bileşen olarak eklenen üzüm çekirdeği özütü, CML 
seviyesi azaltılmış ve bu sayede sağlık üzerindeki riskleriyle 
yüksek antioksidatif aktivitesi azalmış işlevsel gıda ürünleri 
yaratmada umut verici bir katkı maddesi olabilir [36].

Besinsel lifler, suda çözünebilirliklerine göre suda çözü-
nebilir besinsel lif (SDF) ve suda çözünemeyen besinsel 
lif (IDF) olarak ikiye ayrılır. β-glukan ve arabinoksilan gibi 
SDF’ler ince bağırsaklardaki viskoziteyi arttıracak şekilde 
yoğun solüsyonlar yaratabilir ve ince bağırsak aktarımını 
yavaşlatabilir; bu da gastrik boşalmayı geciktirir, glukoz-
ların bağlanmasını sağlar ve sterollerin ince bağırsaktaki 
emilimini geciktirir [57]. Sonuç olarak, yoğun ve akışmaz 
çözünebilir lifler, serum kolesterolü, tokluk kan şekerini 
ve insülin düzeyini azaltmakta faydalıdır. Lignin, selüloz 
ve hemiselüloz gibi IDF’ler SDF ile kıyaslandığında daha 
yüksek su tutma kapasiteleriyle bilinirler. IDF dışkı yoğun-
luğunun da artmasına sebep olur. Lignin ise safra asidini 
emen bir lipofilik fenolik polimerdir [57, 40].

Beslenme düzenindeki besinsel liflerin düzeyini arttır-
mak için, çeşitli unlu mamullere (sadece ekmeğe değil) 
meyve, sebze ve tahıl endüstrisinin yan ürünlerinden ha-
zırlanan malzemeler eklenebilir. Ahududu ezmesi ve ka-
rabuğday kabuğu eklenerek hazırlanan kurabiyeler, böyle 
bir ekleme yapılmayan kontrol kurabiyelerine kıyasla daha 
yüksek besinsel lif oranına sahiptir (100 g’da 6.65–16.45 
g besinsel lif oranına karşılık 100 g’da 2.90 g besinsel lif) 
ve küçük küçük parçaların çeşitli birleşimleri görülür (hem 
SDF hem IDF parçaları). Duyusal analizler, %10 ve %20 
oranlarında ahududu ezmesi kullanılan kurabiyelerde en 
iyi duyusal profillerin elde edildiğini ortaya koymuştur. 
Karabuğday kabuğu eklenmiş kurabiyelerde ise kontrol 
grubuna kıyasla daha yüksek besinsel lif bulunurken, du-
yusal özellikler daha yetersiz durumdadır [19]. Ekmeğe 
bitkilerin ve çeşnilerin eklenmesi, ekmeğin tadını, aroma-
sını iyileştirir ve besin değerini arttırır. Ayrıca kullanılan tuz 
miktarını azaltmaya da imkân verir [20]. Gereken tekno-
lojik özelliklere göre, unlu mamuller endüstrisindeki bitki-
ler kurumuş halde, öğütülmüş halde (%0,5–1) veya özüt 
olarak (%0.001–0.01) kullanılabilir [5]. 

Kürkümin (kateşin olarak) zerdeçal köksapında bulunan 
(Curcuma longa L.) temel biyoaktif bileşendir. Kürkümin ve 
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L.). Curcumin and its derivatives have strong antioxida-
tive, anti-inflammatory, anti-cancer and anti-depressive 
properties, as well as they regulate the immunological 
system. Dried turmeric rhizomes are yellow and are used 
as a condiment [53]. Turmeric powder also may be used 
as bioactive component added to the functional bread. 
Lim et al. [29] analysed also possibilities of using the tur-
meric powder as a flour substitute. Wheat bread with ad-
dition turmeric powder was developed and analysed to 
assess the physical characteristics, content of bioactive 
components and their properties, as affected by various 
substitution levels. The results indicated, that values of 
a* and b* components of colour, crumb hardness, cur-
cumin and total phenolic contents in bread significantly 
increased with the addition of turmeric powder. On the 
other hand, water activity, specific volume of bread and 
crumb L* component of colour (brightness) simultane-
ously decreased with the addition of turmeric powder. 
Bread prepared with 8% of turmeric powder contained 
almost 5 times more total phenols (150.5 mg/100 g of 
bread), in comparison with conventional wheat bread 
(30.9 mg/100 g). Addition of no more than 4% of turmeric 
powder was associated with acceptable sensory proper-
ties which were comparable to those observed for control 
wheat bread. Everyday consumption of 50 g (two slices) 
of bread with the addition of 4% of turmeric powder pro-
vides about 4,6 mg of curcumin and 40.12 mg of total 
phenolic compounds. Probably, as a result of increased 
antioxidant activity and lower content of fat, bread with 
the addition of turmeric powder may be also character-
ised by an extended storage time. During the storage, 
the mould appeared after 3 weeks, while in case of the 
conventional wheat bread, the mould appeared after 1 
week. It may be concluded, that using turmeric powder 
allows creating functional bread with satisfactory sen-
sory properties and improved functional properties. 

An interesting and innovative addition to the bread may 
be a little-known for its properties, milk thistle fruit that 
was examined by Sadowska [42]. The study analysed the 
impact of biologically active compounds – flavonolignans 
complex also called the silymarin (containing flavonolig-
nan, mainly silybin) on the quality of bread. Silymarin is 
one of the basic substances used as an element of the 
adjunctive therapy in the treatment of liver diseases. The 
levels of silymarin added were selected to be not higher 
than 10% of medicinal dose. The milk thistle fruit was ap-
plied in the doses of 0.16 g, 0.336 g and 0.56 g/100 g. 
The addition of mentioned doses of milk thistle fruit did 
not influence sensory and physical properties of wheat 
dough. Consequently, it may be used to create breads 
rich in silymarin. The results of the study were the object 
of the patent-pending and bread with milk thistle fruit is 
to be called the “bread of the liver”. 

türevleri çok güçlü antioksidatif, iltihaplanma önleyici, an-
tikanser ve antidepresif özellikler taşırlar; ayrıca bağışıklık 
sistemini düzenlerler. Kurutulmuş zerdeçal köksapları sa-
rıdır ve çeşni olarak kullanılır [53]. Zerdeçal tozu, işlevsel 
ekmeğe eklenmiş biyoaktif bir bileşen olarak da kullanıla-
bilir. Lim vd. [29] tarafından yapılan araştırmalar, zerdeçal 
tozunu unun yerine kullanabilme olasılığını incelemiştir. Zer-
deçal tozu eklenmiş buğday ekmeği, çeşitli ekleme mik-
tarlarına göre fiziksel karakteristik ile biyoaktif bileşen ve 
özelliklerini incelemek üzere geliştirilmiş ve analiz edilmiştir. 
Bu sonuçlara göre, zerdeçal tozunun eklenmesiyle birlikte 
a* ve b* bileşenlerindeki renk, ekmek içi sertliği, kürkümin 
ve toplam fenolik değerler gözle görülür biçimde artmıştır. 
Öte yandan, zerdeçal tozunun eklenmesi sonucu, su ak-
tivitesi, ekmeğin ve ekmek içinin hacmi ile renk (parlaklık) 
L* bileşeni aynı derecede azalmıştır. %8 oranında zerdeçal 
tozuyla hazırlanan ekmekte, geleneksel buğday ekmeğiyle 
(30.9 mg/100 g) kıyaslandığında yaklaşık 5 kat daha fazla 
toplam fenol bulunur (150.5 mg/100 g ekmekte). Yaklaşık 
%4 civarında zerdeçal tozu eklenen ekmek, kontrol gru-
bundaki buğday ekmeğine kıyasla daha kabul edilebilir du-
yusal özellikler göstermektedir.

%4 oranında zerdeçal tozu eklenmiş ekmekten günlük 
50 g (iki dilim) tüketmek, yaklaşık 4,6 mg kürkümin ve 
40.12 mg toplam fenolik bileşen sağlar. Büyük olasılıkla, 
arttırılmış antioksidan aktivite ve daha az yağ içermesi ne-
deniyle, zerdeçal tozu eklenmiş ekmekte saklama süresi 
daha uzundur. Saklama esnasında 3 haftanın ardından 
zerdeçallı ekmekte küf oluşur; geleneksel yöntemlerle ya-
pılan buğday ekmeğinde ise, 1 hafta sonra küflenme orta-
ya çıkar. Bu bilgiler ışığında, zerdeçal tozunun daha tatmin 
edici duyusal özelliklere ve iyileştirilmiş işlevsel özelliklere 
sahip bir ekmek oluşturabileceğini söylemek mümkün olur. 

Özellikleri pek az bilinen ilginç ve yenilikçi bir ekmek 
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The ginger powder addition was also examined due 
to its antioxidative properties. The rheological proper-
ties of dough were analysed using dynamic rheological 
measurements. The highest total phenolic content – 0.48 
and 0.71 mg of GAE (gallic acid equivalent) per g of dry 
weight of crumb and crust respectively, and the highest 
radical scavenging activity – 0.15 and 0,24 μM of DPPH 
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) per mg of dry weight of 
crumb and crust respectively were achieved in case of 
bread with the highest content of ginger powder (6%). 
Simultaneously, the above-mentioned sample was char-
acterised by worst rheological properties associated with 
tough structure of the dough and texture of the bread. 
Furthermore, sensory evaluation revealed, that this gin-
ger bread sample was not accept-able for consumers. 
Bread with the 3% addition of ginger powder was char-
acterised by better rheological characteristics and higher 
sensory acceptance, while antioxidant capacity was 2 
times higher compared with the control bread. It may be 
concluded, that the 3% addition is the maximum dose, 
which allows obtaining satisfying attributes of bread with 
ginger powder [1].

CHOLESTEROL-LOWERING BREAD 
Phytosterols (plant sterols) are one of the compounds 

building the plant cell membranes. Their chemical struc-
ture resembles the structure of cholesterol, so that they 
can be treated by human body as the cholesterol and, 
as a consequence, their consumption may cause a de-
crease of blood cholesterol level. In the intestine, phy-
tosterols are combined with the same receptors of intes-
tinal cells as the cholesterol is, so the absorption of the 
cholesterol is blocked and its excretion is increased. Ex-
cept for a decrease of total cholesterol levels, phytoster-
ols may also influence the lipid profile, lowering the level 

katkı maddesi olan deve dikeni, Sadowska [42] tarafın-
dan incelenmiştir. Bu çalışma biyolojik bakımdan aktif 
bileşenlerin yani silimarin de denen flavonolignan karı-
şımının (flavonolignan içeren, temelde silibin) ekmeğin 
kalitesi üzerindeki etkisini ele alır. Silimarin, karaciğer 
hastalıklarının tedavisinde birleşik tedavi elemanı olarak 
kullanılan temel maddelerden biridir. Eklenecek silimarin 
miktarı, tıbbi dozun %10’undan daha yüksek değildir. 
Deve dikeni, 100 gramlık ekmeğe 0.16 g, 0.336 g ve 
0.56 g dozlarında eklenir. Belirtilen dozlarda deve dikeni 
meyvesi eklemek, buğdaydan yapılma hamurun duyu-
sal ve fiziksel özelliklerini etkilemez. Böylelikle, silima-
rin yönünden zengin ekmekler yapmak için kullanılabilir. 
Araştırmanın sonuçlarına istinaden patent başvurusu 
yapılmıştır ve deve dikenli ekmek “karaciğerin ekmeği” 
olarak anılacaktır.

Zencefil tozu eklemek de zencefilin antioksidatif özellik-
leri bakımından araştırılmıştır. Hamurun reolojik özellikleri, 
dinamik reolojik ölçütler kullanılarak analiz edilmiştir. En 
yüksek zencefil tozu (%6) içeren ekmekle birlikte, en yük-
sek toplam fenolik içerik -ekmek içinin ve kabuğun kuru 
ağırlığının her bir gramı için sırasıyla- 0.48 ve 0.71 mg GAE 
(galik asit eşdeğeri) oranında ve en yüksek radikal temiz-
leyici aktivitesi -yine ekmek içinin ve kabuğun kuru ağırlığı-
nın her bir gramı için sırasıyla- 0.15 ve 0,24 μM of DPPH 
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) oranlarında elde edilmiştir. 

Bir yandan da yukarıda bahsi geçen numune, hamurun 
sert yapısına ve ekmeğin dokusuna ilişkin en kötü reolojik 
özellikleri taşımaktadır. Üstelik duyusal değerlendirmelere 
göre bu zencefil ekmeği numunesi tüketiciler tarafından 
pek kabul görmemiştir. Zencefil tozunun %3 oranında 
eklendiği ekmekte daha iyi reolojik özellikler ve yüksek 
duyusal kabullenme görülmüştür, bu ekmekte kontrol 
grubuna kıyasla iki kat daha fazla antioksidan kapasite 
vardır. Bu bilgiler ışığında, %3 zencefil tozu katkısının tat-
min edici ekmek sonuçları elde etmedeki maksimum doz 
olduğu belirtilebilir [1].

KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ EKMEK 
Fitosteroller (bitki sterolleri) bitki hücre zarlarını oluşturan 

bileşenlerden biridir. Kimyasal yapıları kolesterolün yapısı-
nı andırır; bu nedenle insan vücudu bu bileşene kolesterol 
muamelesi yapar ve sonuç olarak bunların tüketimi kandaki 
kolesterol seviyesinin düşmesini sağlayabilir. Bağırsaklarda 
fitosteroller kolesterollerle aynı bağırsak hücresi reseptörle-
riyle birleşir; böylece kolesterol eminimi engellenir ve boşal-
tımı artar. Toplam kolesterol seviyelerindeki düşüş dışında, 
fitosteroller lipit profilini de etkileyebilir; “kötü kolesterol” 
olarak bilinen LDL-kolesterol seviyesini (düşük yoğunluklu li-
poprotein-kolesterol) düşürür. Fitosterollerin LDL-kolesterolü 
düşüren tedavi edici dozu günlük 2 gramdır. Ancak, tipik bir 
beslenme düzeninde bu miktarın alınması mümkün değildir; 
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of LDL-cholesterol (low density lipoprotein-cholesterol), 
which is called “bad cholesterol’. The therapeutic dose 
of phytosterols that lowers LDL-cholesterol cholesterol 
is 2 g per day. However, the delivering such quantities 
in a typical diet is not possible, so to obtain beneficial 
result, it is necessary to incorporate phytosterols into 
functional products. Developing functional products with 
phytosterols added, it is necessary to take into account 
the average amount of enriched product consumed in the 
diet and added amount should provide a 2 g dose of 
phytosterols in an average daily serving. The most com-
mon food product enriched in phytosterols are marga-
rines, but also cheeses, juices, breads, confectionaries 
and enriched cereals [55]. Clifton et al [10] compared the 
effectiveness of the same dose of phytosterols (1.6 g) de-
pending on the product to which it was added. In case of 
bread, LDL-cholesterol level was 6.5% reduced, that was 
lower reduction in comparison to milk (15.9%) and butter 
(8.6%), but higher than in case of cereals (5.4%). 

Moreover, only in case of bread, added phytosterols 
had also influence on increasing HDL-cholesterol (high 
density lipoprotein-cholesterol), which may reduce risk of 
cardiovascular diseases. Other studies also indicate the 
effectiveness of rye bread with high content of fiber and 
enriched with phytosterols in lowering blood cholesterol 
levels. Consuming daily two servings of bread enriched 
with phytosterols, instead of one, had more positive ef-
fect (LDL-cholesterol was 10.4% reduced, instead of 
8.1%) [49]. The Scientific Committee on Food (SCF) in 
its opinion “General view on the long-term effects of the 
intake of elevated levels of phytosterols from multiple di-
etary sources (...)” indicated that there was no evidence 
of additional benefits at intakes higher than 3 g/ day and 
that high intakes might induce undesirable effects and 
that it was therefore prudent to avoid plant sterol intakes 
exceeding 3 g/day. Simultaneously, bakery products shall 
be presented in such a manner that they can be easily 
divided into portions that contain either maximum 3 g (in 
case of one portion per day) or maximum 1 g (in case of 
three portions per day) of added phytosterols [55]. 

ENCAPSULATION AS EFFICIENT METHOD 
OF ENRICHING FOOD PRODUCTS 
IN BIOACTIVE COMPOUNDS 
Encapsulation of active food ingredients is useful in 

developing functional food products, because it is an 
easy and effective way to deliver and protect bioactive 
compounds, such as vitamins, other antioxidants or fatty 
acids [2]. Encapsulation assures enhanced food product 
functionality and stability of substances including slow 
or controlled release during storage [33]. Encapsulation 
is a modern technology of packaging solids, liquids or 
gaseous materials in minuscule, sealed capsules that en-

bu nedenle yararlı bir etki elde etmek için fitosterolleri iş-
levsel ürünlere katmak gereklidir. Fitosterol eklenmiş işlevsel 
ürünler geliştirirken, beslenme düzeninde tüketilen zengin-
leştirilmiş ürünlerin ortalama miktarını dikkate almak gerekir 
ve eklenen miktar ortalama günlük bir porsiyonda 2 gramlık 
fitosterol sağlamalıdır. Fitosterol açısından zenginleştirilmiş 
en yaygın gıda ürünü margarinlerdir; bunun yanı sıra peynir-
ler, meyve suları, ekmekler, şekerlemeler ve zenginleştirilmiş 
tahıllar da bu kategoride sayılabilir [55]. Clifton vd. tarafın-
dan yapılan çalışmada [10] aynı dozdaki fitosterollerin (1.6 g) 
eklendikleri ürüne bağlı olarak etkileri karşılaştırılmıştır. Söz 
konusu ekmek olduğunda, LDL-kolesterol seviyesi %6.5 
azalmıştır; bu oran süt (%15.9) ve tereyağına (%8.6) göre 
nispeten azdır, ancak tahıllara göre (%5.4) yüksektir.

Buna ek olarak, yalnızca ekmek örneğinde, eklenen fi-
tosteroller kardiyovasküler hastalık risklerini azaltabilecek 
şekilde HDL-kolesterolü (yüksek yoğunluklu lipoprotein-ko-
lesterol) arttırmada da etkili olmuştur. Başka çalışmalarda 
da yüksek oranda lif içeren ve fitosterollerle zenginleştirilmiş 
çavdar ekmeğinin, kandaki kolesterol seviyelerini düşürme-
de etkili olduğu belirtilmiştir. Günde bir yerine iki porsiyon 
fitosterol katkılı ekmek tüketmek daha da pozitif etkilere sa-
hiptir (LDL-kolesterol %8.1 yerine  %10.4 azalmıştır) [49]. 
Gıda Bilimsel Komitesi (SCF) “birden fazla besinsel kaynak-
tan arttırılmış fitosterol alımının uzun vadeli etkileri üzerine 
genel bir görüş (…)” bildirerek, günde 3 gramdan fazla tüke-
timin ek bir fayda sağladığına dair kanıt olmadığı belirtmiştir. 
SCF ayrıca yüksek oranlarda tüketimin istenmeyen etkilere 
yol açabileceğini ve bu yüzden de günlük 3 gramı aşan bitki 
sterol alımının engellenmesinin elzem olduğunu ifade etmiş-
tir. Bu görüşten yola çıkarak, unlu mamuller de her biri en 
fazla 3 gram (günlük bir porsiyon durumunda) veya en fazla 
1 gram (günlük üç porsiyon durumunda) ek fitosterol içeren 
porsiyonlara bölünebilecek şekilde sunulmalıdır [55]. 

GIDA ÜRÜNLERİNİ BİYOAKTİF BİLEŞENLER
AÇISINDAN ZENGİNLEŞTİRMENİN 
ETKİN YOLU OLARAK ENKAPSÜLASYON 
Aktif gıda bileşenlerinin enkapsülasyonu işlevsel gıda 

ürünleri oluşturmak için faydalıdır; çünkü enkapsülasyon, 
vitaminler, diğer antioksidanlar veya yağ asitleri gibi bi-
yoaktif bileşikleri korumanın ve aktarmanın kolay ve etkili 
bir yoludur [2]. Enkapsülasyon gelişmiş gıda ürünü işlev-
selliğini sağlar, depolama esnasında yavaş veya kontrollü 
salınımı da düzenleyecek şekilde maddelerin stabilitesi-
ni mümkün kılar [33]. Enkapsülasyon, katı, sıvı veya gaz 
halindeki materyalleri küçük, mühürlü kapsüllerde pa-
ketleme ve içeriğini belirli koşullar altında açığa çıkarma 
üzerine modern bir teknolojidir. Böylece, enkapsülasyon 
ana maddeyi istenmeyen çevresel koşullardan korur ve 
ürünün raf ömrünü uzatır [46].

Keten tohumu yağında ve balık yağında bulunan uzun 
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ables releasing their content under specific conditions. 
As a consequence, encapsulation protects the core from 
unfavourable environmental conditions and extends shelf 
life of a product [46].

Long-chain polyunsaturated omega-3 fatty acids, con-
tained in flax seed oil and fish oil, are not resistant to 
oxidation during processing and storage. The oxidation 
of lipids is may be associated with lower nutritional value 
and sensory quality of products. Encapsulation can be a 
good way to protect lipids from oxidation. Borneo et al. [4] 
indicated that it is possible to obtain shelf-stable fortified 
food products characterised by high level of long-chain 
omega-3 fatty acids and acceptable sensory proper-
ties. They formulated a cream-filling to sandwich cookies 
containing 400 mg of eicosapentaenoic acid (EPA) and 
docosahexaenoic acid (DHA), being fish-derived n-3 fatty 
acids. EPA I DHA were encapsulated in a matrix of starch 
and gelatin. After 28 days of storage under 2 various 
temperature conditions (18°C and 35°C) and 2 various 
packaging conditions (modified atmosphere packaging 
and vacuum packaging), the maximum observed loss 
was 5%. 

Gokmen et al. [16] developed functional bread enriched 
with omega-3 fatty acids. Corn starch characterised by 
a high amylase content was used to prepare nanosized 
complexes with flax seed oil. Then the complex was con-
verted to powder by spray drying. The reaction of prod-
ucts of lipid oxidation with amino acids is contributing to 
the formation of potentially harmful products of Maillard 
reaction, such as acrylamide and hydroxymethyl furfural 
(HMF), so authors evaluated also encapsulation effect on 
formation of the above-mentioned products. The study 
revealed that encapsulation significantly decreased lipid 
oxidation and formation of acrylamide and HMF, in breads 
during baking. Scanning electron microscopic analysis of 
functional bread demonstrated that microcapsules added 
to dough stayed intact in the crumb, but in the crust were 
partially destroyed. The quality of bread with addition of 
nanoencapsulated flax seed oil, compared with bread 
containing free form of flax seed oil, was higher. The 
bread containing encapsulated substances substances 
was characterised by lower level of fatty acids thermoxi-
dation and of harmful compounds formation during bak-
ing. Moreover, the use of encapsulation allows to reduce 
off flavor and to improve sensory attributes. 

In the United States, Canada and some other countries, 
to reduce the risk of the neural tube defects, mandatory 
fortification of grain products, including flours, with folic acid 
was introduced. The folic acid is a one of B vitamins, which 
in a typical Polish diet, is a deficit nutrient. The folic acid is 
inter alia involved in the metabolism of homocysteine, by 

zincirli çoklu-doymamış omega-3 yağ asitleri, işleme ve 
depolama esnasında oluşabilecek oksitlenmeye direnç-
li değillerdir. Lipitlerin oksitlenmesi, besin değerinin ve 
ürünlerdeki duyusal kalitenin düşmesiyle ilişkilendirilebilir. 
Enkapsülasyon, lipitleri oksitlenmeden korunmanın iyi bir 
yolu olabilir. Borneo vd. [4] tarafından yürütülen araştır-
maya göre, yüksek oranda uzun zincirli omega-3 yağ 
asitleri ve makul duyusal özellikleri olan raf ömrü uzatılmış 
dayanıklı gıda ürünleri elde etmek mümkündür. Bu ekip, 
sandviç halindeki bisküviler için balıktan elde edilmiş n-3 
yağ asitleri eikosapentaeonik asit (EPA) ve dokosahek-
saenoik asit (DHA) içeren bir krema dolgusu formüle et-
miştir. EPA I DHA, nişasta ve jelatin matrisinde enkapsüle 
edilmiştir. 2 farklı sıcaklık koşulunda (18°C ve 35°C) ve 2 
farklı paketleme yöntemiyle (modifiye atmosfer paketleme 
ve vakumda paketleme) 28 günlük saklamanın sonunda, 
gözlemlenen maksimum kayıp %5 oranındadır. 

Gokmen vd. [16] omega-3 yağ asitleriyle zenginleşti-
rilmiş işlevsel ekmekler geliştirmişlerdir. Keten tohumu 
yağıyla birlikte nano-boyutlu karışımlar hazırlamak için 
yüksek amilaz içeren mısır nişastası kullanılmıştır. Daha 
sonra bu bileşim sprey kurutma ile toza dönüştürülmüş-
tür. Amino asit içeren ürünlerin lipit oksitlenmesi, Ma-
illard tepkimesinin akrilamit ve hidrooksimetil furfural 
(HMF) gibi potansiyel zararlı ürünlerinin oluşmasına ne-
den olabilir. Bu yüzden, yazarlar bu bahsi geçen ürünle-
rin oluşumunda enkapsülasyon etkisini değerlendirmiş-
lerdir. Bu çalışmaya göre enkapsülasyon sayesinde lipit 
oksitlenme ve ekmeklerde pişirme esnasında akrilamit 
ile HMF oluşumu ciddi düzeyde azalmıştır. İşlevsel özel-
likteki ekmeklerin elektron mikroskobuyla incelenmesi 
sonucu, hamura eklenen mikrokapsüllerin ekmek içinde 
bozulmadan kaldığı, ancak dış kabukta yer yer parça-
landığı gözlemlenmiştir. Keten tohumu yağını serbest bi-
çimde içeren ekmeklerle kıyaslandığında, nano-enkap-
sülasyonlu kten tohumu yağı içeren ekmeklerin kalitesi 
daha yüksektir. Enkapsülasyonlu maddeler içeren ek-
meklerde daha düşük düzeyde yağ asidi termooksidas-
yonu görülmüş ve pişirme esnasında zararlı bileşenleri 
ortaya çıkması azalmıştır. Üstelik enkapsülasyon kullanı-
mı tadı yoğunlaştırır ve duyusal etkileri geliştirir. 

Birleşik Devletler’de, Kanada’da ve bazı ülkelerde, nöral 
tüp defektleri riskini azaltmak için, tahıl ürünlerini ve unla-
rı folik asit kullanarak güçlendirmek zorunlu hale gelmiştir. 
Folik asit, tipik Polonya beslenme düzeninde eksik bir gıda 
durumundaki B vitaminlerinden biridir. Folik asit, kandaki 
yoğunluğunu düzenleyerek, homosistein metabolizmasın-
da da yer alır. Homosistein, kan damarlarına zarar verebile-
cek, aterosklerotik ve ileri tromboz ile ilişkili bir sistein ami-
no asit yapısıdır. Beslenmede destek gıda olarak kullanılan 
ve gıda ürünlerine eklenen folik asit, yüksek stabilitesi ve 
biyoyararlanımı ile folatın sentetik ve oksitlenmiş bir formu-
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regulation of its concentration in blood. Homocysteine is 
a homologue of the cysteine amino acid that may cause 
damage of the blood vessels and is associated with ath-
erosclerotic and advanced thrombosis. Folic acid, which is 
used in diet supplements and added to food products, is a 
synthetic and oxidised form of folate because of its higher 
stability and bioavailability. However, too high levels of syn-
thetic folic acid should not be used, because too high levels 
of folic acid in blood can mask the hematological symp-
toms of cobalamin deficiency. It may also foster carcinogen-
esis, contribute to the development of anemia and cogni-
tive impairment, as well as to decreased immune function 
[48]. A reduced form of folic acid, L-5-methyltetrahydrofolic 
acid (L-5-MTHF), is characterised by similar bioavailability 
as synthetic folic acid, but simultaneously do not mask vi-
tamin B12 deficiency and could be potentially safer while 
used to fortification compared with not reduced form [23, 
58]. Tomiuk et. al [51] analysed the L-5-MTHF from during 
baking and storage of a fortified white bread. They used 
microencapsulation of L-5-MTHF, with or without addition 
of sodium ascorbate (ASC), using skimmed milk powder 
(SMP) as coat. This study proved that skimmed milk pow-
der is an effective microencapsulating agent. Moreover, the 
presence of ASC improved stabilising L-5-MTHF in baked 
white bread. In addition, skim milk powder, which is also 
used as an enriching wheat bread, acted as a bulking agent 
in baked products and agent improving uniformity of disper-
sion of L- 5-MTHF. 

Yan [59] patented method of a multi-core encapsula-
tion. The main novelty in this method is encapsulating 
bioactive compound and then applying a second layer 
over the previously encapsulated core. This provides 
multi-layers of protection of bioactive substance. And 
currently, Ocean Nutrition Canada uses this technology 
to produce stable omega-3 encapsulated powders. This 
encapsulated power may be used to enhance bakery 
products with a higher amount of unsaturated fatty acids. 

CONCLUSION 
Similarly, as in other food-related sectors, the bakery in-

dustry is undergoing major transformations, being inter alia 
driven by changes in consumer demands. Increasing the 
nutritional and health-promoting value is becoming a trend, 
which shapes consumers’ interest in bakery products. On the 
other hand, technological development allows optimizing and 
accelerating the processes of bread production. Using fruits, 
vegetables or their products as a source of biologically ac-
tive compounds, exploitation of encapsulation and the use of 
biotechnological methods are new opportunities to produce 
functional bakery products with increased nutritional value. It 
could indirectly influence consumers’ health and well-being. 

dur. Ancak aşırı düzeyde sentetik folik asit kullanılmamalı-
dır; zira kandaki folik asit oranının yüksek olması kobala-
min eksikliğinin hematolojik semptomlarını maskeleyebilir. 
Ayrıca, kanser gelişimini tetikleyebilir, anemi oluşumuna 
ve bilişsel bozukluklara neden olabilir ve bağışıklık siste-
minin işlevlerini zayıflatabilir [48]. Folik asidin indirgenmiş 
bir formu olan L-5-metilentetrahidrofolik asit (L-5-MTHF) 
sentetik folik asitle benzer biyoyararlanım özelliklerini gös-
terir; ancak bunun yanında B12 vitamin eksikliğini gizle-
mez ve indirgenmemiş forma kıyasla besini güçlendirmede 
kullanmak potansiyel olarak daha güvenli olabilir [23, 58]. 
Tomiuk vd. [51] zenginleştirilmiş beyaz ekmeğin pişirilmesi 
ve saklanması esnasında L-5-MTHF bileşenini analiz et-
mişlerdir. L-5-MTHF mikroenkapsülasyonunu, sodyum as-
korbat (ASC) ekleyerek veya eklemeyerek gerçekleştirmiş; 
kaplama olarak yağsız süt tozu (SMP)  kullanmışlardır. Bu 
çalışma yağsız süt tozunun etkili bir mikroenkapsülasyon 
maddesi olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca ASC bulunması, 
pişmiş beyaz ekmekte L-5-MTHF stabilizasyonunu iyileş-
tirmiştir. Buna ek olarak, buğday ekmeğini zenginleştirmek 
için de kullanılan yağsız süt tozu, unlu mamullerde hacim 
arttırıcı olarak görev yapmış ve L- 5-MTHF dağılımında is-
tikrarı sağlamıştır.

Yan [59] çok çekirdekli enkapsülasyon metodunun pa-
tentini almıştır. Bu metottaki en büyük yenilik, biyoaktif 
bileşiği enkapsüle ettikten sonra, bu ilk enkapsülasyon 
uygulanan çekirdeğin üstüne ikinci bir kat uygulanması-
dır. Bu sayede, biyoaktif madde için çok katmanlı koruma 
sağlanabilir. Şu sıralar Ocean Nutrition Canada şirketi bu 
teknolojiyi kullanarak, enkapsüle edilmiş stabil omega-3 
tozları üretmektedir. bu enkapsüle edilmiş tozlar, daha 
yüksek doymamış yağ asidi oranlarıyla unlu mamulleri 
zenginleştirmek için kullanılabilir. 

SONUÇ
Diğer gıda ile ilgili sektörlerde olduğu gibi, unlu ma-

mul endüstrisi de büyük değişimler geçirmektedir, bu 
değişimler doğal olarak tüketici taleplerindeki değişik-
liklerle de ilgilidir. Mamullerin besin değerini ve sağlığa 
yararlı yönlerini arttırmak, tüketicilerin unlu mamuller-
den beklentilerini de şekillendiren bir eğilim olmuştur. 
Öte yandan, teknolojik gelişmeler ekmek yapım sü-
reçlerinin iyileştirilmesine ve hızlandırılmasına olanak 
tanımaktadır. Biyolojik yönden aktif bileşikler olarak 
meyveleri, sebzeleri ve yan ürünlerini kullanmak, en-
kapsülasyonu daha yaygın hale getirmek ve biyotek-
nolojik yöntemleri kullanmak, besin değeri arttırılmış ve 
işlevselliği yükseltilmiş unlu mamulleri üretmek için yeni 
fırsatlar demektir. Bu durum tüketicilerin sağlığını ve 
sıhhatini de dolaylı olarak etkiler. 

*This article was originally published in Advances in Science and Technology Research Journal (Volume 8, No. 22, June 2014, pp. 83–92) 
*Bu makale ilk olarak Advances in Science and Technology Research Journal (Volume 8, No. 22, Haziran 2014, sf. 83–92) isimli dergide yayımlanmıştır.
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Küresel Tedarik Zincirinde Gıda 
Güvenliği Kodu Çözülüyor

Cracking the Food 
Safety Code in a Global 

Supply Chain
.............................................................

Global Marketing Manager for Food Products / Gıda Ürünleri Küresel Pazarlama Müdürü
Videojet Technologies

Chirag SHETH

“The global food industry is set to grow considerably over the next few years, with some experts pre-
dicting it will be worth as much as $3.03 trillion by 2020, driven by exports from China and the West. 
This growth will create challenges for manufacturers seeking to ensure optimum safety for consum-
ers. However, with the right traceability and coding tools, manufacturers can follow their products 
through the global supply chain, ensuring they offer consumers food that is safe and high quality.”

“Küresel gıda sektörü, geçtiğimiz birkaç yıl içinde önemli oranda büyüdü; bazı uzmanların öngörülerine 
göre sektör, özellikle Çin ve Batı’nın yapacağı ihracatlarla birlikte 2020 yılında 3,03 trilyon dolarlık bir 
değere ulaşacak. Bu büyüme, tüketicileri için ideal düzeyde güvenlik sağlamak isteyen üreticiler için 
zorluk yaratacaktır. Buna karşın doğru izlenebilirlik ve kodlama araçlarıyla üreticiler, küresel tedarik zin-
ciri boyunca ürünlerini izleyebilir ve tüketicilere güvenli ve yüksek kaliteli gıdalar sunabilirler.”

The global ready meal and frozen food market has grown 
considerably in recent years, benefiting from the globalizati-
on of the food industry. However, with globalization comes 
an increasingly complex food supply chain. In light of recent 
food safety scandals, food brands around the world are ha-
ving on-going issues with consumer trust. 

But what precisely is the role of product traceability in 
ensuring food safety? What are the challenges, and how 
can they be overcome?

THE ROLE OF TRACEABILITY IN FOOD SAFETY 
Regional food safety crises in recent years, from the hor-

semeat scandal in the European Union (EU), to Bird flu in 

Küresel hazır gıda ve donmuş gıda pazarı, gıda endüst-
risinin küreselleşmesiyle son birkaç yılda önemli derecede 
büyüdü. Ancak küreselleşmenin sonucunda gittikçe daha 
karmaşık hale gelen bir gıda tedarik zinciri oluştu. Yakın 
zamanda tanık olduğumuz gıda güvenliği skandallarına 
bakılırsa dünya çapındaki gıda markaları tüketici güveni 
konusunda devam eden sorunlarla boğuşuyor. 

Peki gıda güvenliğinin sağlanmasında ürün izlenebilir-
liğinin rolü tam olarak nedir? Zorlukları nelerdir? Bunların 
üstesinden nasıl gelinebilir?

GIDA GÜVENLİĞİNDE İZLENEBİLİRLİĞİN ROLÜ
Avrupa Birliği’nde (AB) yaşanan at eti skandalından 
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East Asia, to fears over radiation in the aftermath of the 
Fukushima nuclear accident in Japan, have impacted on 
consumer trust in the products they buy from their local 
supermarket. These issues mean that the manufacturers 
of ready meals and frozen food, with the complexity of the-
ir products and the large number of raw ingredients, are 
under particular pressure to identify the source of all the 
materials used on their production lines to ensure optimum 
product safety and quality. 

Traceability, using appropriate technology and data 
monitoring systems, plays a key role in allowing manu-
facturers to meet these challenges, enabling them to 
fully understand the origins of all the raw materials used 
in their products. This means knowing not just where 
the ingredients have come from, but also how they have 
been grown, such as whether organic methods have 
been used, or in the case of meat and animal products, 
what standards of husbandry they have been reared in. 

Knowing and demonstrating such in-
formation is crucial to give interested 
end-consumers the confidence that the 
products they are buying are truly orga-
nic, or sourced from accredited farms 
and in what country. Furthermore, it 
also helps to ensure the safety of the 
products, demonstrating due diligence 
to regulators in the event of a product 
recall and showing that every measu-
re possible has been taken to minimize 
the risk to the public. 

In addition to the benefits to the brand’s reputation 
though, food manufacturers have a legal obligation to 
uphold stringent traceability requirements in order to 
comply with international food safety regulations. The 
EU’s General Food Law, the US’s recently introduced 
Food Safety Modernization Act, and China’s Food Sa-
fety Law all stipulate the implementation of solutions to 
facilitate traceability. International manufacturers must 
conform to these clauses to retain access to these luc-
rative markets. 

OVERCOMING TRACEABILITY BARRIERS
Despite the importance of optimum traceability on pro-

duction lines, there remain a number of challenges that 
food manufacturers have to overcome to ensure they can 
follow their products correctly through their supply and 
distribution chains. The global food supply chain has be-
come increasingly complicated over the last decade. For 
many multi-national manufacturers now, raw ingredients 
are sourced from one country, processed and packaged 
in a second, and sold by retailers in a third. 

Doğu Asya’daki kuş gribine, Japonya’daki Fukuşima 
nükleer felaketinin ardından radyasyon ile ilgili korkulara 
kadar geçtiğimiz yıllarda görülen bölgesel gıda güvenli-
ği krizleri, tüketicilerin yerel süpermarketlerinden aldıkla-
rı ürünlere olan güvenlerini sarstı. Bu sorunlar, karmaşık 
ürünlerden ve çok sayıda hammaddeden oluşan hazır 
gıda ve donmuş gıda üreticilerinin ideal ürün güvenliği ve 
ürün kalitesini sağlamak için üretim hatlarında yer alan 
tüm malzemelerin kaynağını tanımlama konusunda baskı 
altında olduğu anlamına geliyor. 

Üreticilerin bu zorlukların üstesinden gelebilmesi için 
uygun teknolojiler ve veri izleme sistemleriyle birlikte iz-
lenebilirlik önemli bir rol üstleniyor ve ürünlerde kullanılan 
tüm hammaddelerin kaynağını tam olarak öğrenmelerini 
sağlıyor. Böylece üreticiler, yalnızca hammaddelerin ne-
reden geldiğini öğrenmekle kalmıyorlar, aynı zamanda 
bunların nasıl yetiştirildiğini, organik yöntemlerin kullanılıp 
kullanılmadığını ya da et ve hayvansal ürünler söz konu-

su ise bunların hangi hayvancılık 
standartlarına göre yetiştiklerini 
öğrenebiliyorlar. 

Bu konuyla ilgilenen son kul-
lanıcılara, satın aldıkları ürünlerin 
gerçekten organik olduğu ya da 
onaylı çiftliklerden geldiği ve han-
gi ülkede yetiştirildiği konusunda 
güven vermek için bu tür bilgile-
rin bilinmesi ve sunulması büyük 
önem taşıyor. Ayrıca bu, bir ürü-
nün geri çağrılması durumunda, 
düzenleyicilere durum tespiti su-

narak halkın karşılaşabileceği riskleri en aza indirmek için 
mümkün olan tüm önlemlerin alındığını göstererek, ürün 
güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oluyor.

Markanın itibarına fayda sağlamasının yanında, uluslarara-
sı gıda güvenliği düzenlemelerine uymak için gıda üreticile-
rinin sıkı izlenebilirlik gereksinimlerini yerine getirmeleri yasal 
bir zorunluluktur. AB Genel Gıda Kanunu, ABD’de kısa süre 
önce yürürlüğe giren Gıda Güvenliğini Modernleştirme Ka-
nunu ve Çin’in Gıda Güvenliği Kanunu, izlenebilirliğin kolay-
laştırılması için gerekli çözümlerin uygulanmasını şart koşar. 
Uluslararası üreticilerin, kârlı pazarlara erişimlerini devam et-
tirebilmek için bu kurallara uyması gerekir. 

İZLENEBİLİRLİK ENGELLERİNİ AŞMAK
Üretim hatlarında ideal düzeyde izlenebilirlik sağlanma-

sı önemli olsa da gıda üreticilerinin, tedarik ve dağıtım zin-
cirleri üzerinden ürünlerini doğru şekilde takip edebilmek 
için çeşitli zorlukları aşmaları gerekir. Küresel gıda tedarik 
zinciri, geçtiğimiz on yılda son derece karmaşık bir hale 
geldi. Günümüzde çoğu çok uluslu üretici, hammaddele-
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Adding further to this complexity, more and more safety 
regulations now require manufacturers to print the country 
of origin of the product on its packaging – usually the nati-
on from which the raw ingredients have been sourced. This 
can be straightforward if all the raw ingredients come from 
a single country, but many ready meal products may well 
be made from ingredients sourced from multiple markets. 

Manufacturers have to ensure that they have the inf-
rastructure in place to keep track of product batches as 
they move through the supply chain. They also need to 
store and analyze batch information as well, about the 
nature and provenance of ingredients, as well as data 
about foreign body contamination or product quality. 

Code legibility and accuracy is another barrier to opti-
mum product traceability. Codes need to be able to be 
read easily by track and trace equipment, which means 
that coding technology is required to be capable of pre-
cision printing on packaging at high speed so as not to 
impact on line throughput rate. To further optimize produc-
tivity, particularly on food lines that manufacture a range of 
products in short runs, and minimize the risk of incorrect 
codes being printed on product packaging, coding equip-
ment needs to facilitate quick and easy product changeo-
vers without compromising on production uptime.

In addition, harsh production or storage environments 
can have an impact on effective product traceability. For 
example, high airborne moisture has been known to ca-
use problems with the adhesion of standard inks during 
printing, preventing them drying and making them prone 
to smudging, affecting the legibility of the finished code. 

BREAKING DOWN BARRIERS
There are solutions available on the market now that are 

capable of overcoming the traditional challenges to effecti-
ve product traceability, even across complex multi-national 
supply chains. Traceability solutions that offer fully integrated 
production floor hardware and software systems can enable 
manufacturers to code each individual item within a batch, 
and then store the data about each coded product. This al-
lows them to capture in-depth information about the move-
ment of each product pack across their supply chain, optimi-
zing safety and quality control, as well as minimizing the risk 
of products from unsafe sources reaching end consumers. 
The data can also be fed into business applications, including 
Enterprise Resource Planning (ERP), to support manufactu-
rers in analyzing where improvements can be made to their 
operations to optimize productivity. 

To further enhance the efficiency and productivity of their 
operations, manufacturers can take advantage of coding 
systems that support production line flexibility. There are 

rini bir ülkeden alıyor, başka bir ülkede işleyip paketliyor 
ve perakendeciler aracılığıyla üçüncü bir ülkede satıyor. 

Bu karmaşıklığa ek olarak gün geçtikçe daha fazla gü-
venlik düzenlemesi, genellikle hammaddelerin elde edildi-
ği ülke olan menşe ülkeyi, ürün ambalajına basmayı üre-
ticilere şart koşuyor. Hammaddelerin tamamının tek bir 
ülkeden geldiği durumlarda bu kolay olabilir, ancak çoğu 
hazır gıda ürünü birden çok pazardan elde edilen ham-
maddelerden üretiliyor. 

Tedarik zinciri boyunca ilerleyen ürün partilerini izleyebil-
mek üzere üreticilerin bir altyapıya sahip olması gerekiyor. 
Bununla birlikte hammaddelerin doğası ve kökeni ile ya-
bancı madde kontaminasyonu ya da ürün kalitesi hakkında 
parti bilgileri depolamaları ve analiz etmeleri gerekiyor. 

Kodların okunabilirliği ve doğruluğu ise ideal ürün izle-
nebilirliği için başka bir engel oluşturuyor. Kodların, takip 
ve izleme ekipmanı tarafından açıkça okunabilir olması ge-
rekiyor. Bu da hat hızını düşürmeyecek kadar yüksek bir 
hızda ambalaja hassas baskı yapabilecek bir kodlama tek-
nolojisini gerekli kılıyor. Özellikle kısa sürelerde farklı ürünler 
üreten gıda hatlarında, üretkenliği optimize etmek ve ürün 
ambalajına yanlış kod basma riskini en aza indirmek için 
kodlama ekipmanının üretim süresinden ödün vermeden 
hızlı ve kolay ürün geçişlerini desteklemesi gerekiyor.

Buna ek olarak zorlu üretim ya da depolama ortamları da 
ürünün etkin şekilde izlenmesini etkileyebiliyor. Örneğin yük-
sek nemin, baskı sırasında standart mürekkeplerin tutunma-
sı konusunda sorun yarattığı ve mürekkeplerin kurumasını 
engelleyerek nihai kodun okunabilirliğini etkilediği biliniyor. 

ENGELLERİN YIKILMASI
Karmaşık, çok uluslu tedarik zincirleri genelinde bile 

etkin ürün izlenebilirliği elde etmek üzere geleneksel zor-
lukların üstesinden gelebilen çözümler piyasada mevcut. 
Üretim alanı donanım ve yazılım sistemlerine tamamen en-
tegre olabilen izlenebilirlik çözümleri, üreticilerin bir parti 
içindeki her ürünü kodlamasını ve kodlanan her ürünle ilgili 
verileri depolamasını sağlıyor. Bu da üreticilerin, her ürün 
ambalajının tedarik zincirindeki hareketi hakkında ayrıntılı 
bilgi edinmelerini, güvenlik ve kalite kontrolünü optimize 
edebilmelerini ve güvenli olmayan kaynaklardan alınan 
ürünlerin son tüketiciye ulaşma riskini en aza indirmelerini 
sağlıyor. Üretkenliği optimize etmek için operasyonlarda 
yapılabilecek iyileştirmeleri analiz etmelerinde üreticilere 
destek olmak üzere söz konusu veriler, Kurumsal Kaynak 
Planlaması (ERP) gibi iş uygulamalarına da aktarılabiliyor. 

Üreticiler, operasyonlarının etkinliğini ve üretkenliğini 
daha da güçlendirmek üzere, üretim hattı esnekliği sağ-
layan kodlama sistemlerinden faydalanabiliyor. Güçlü iz-
lenebilirlik sistemlerinin bir alt kümesi olarak sunulan kod 
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code assurance solutions, a subset of a strong traceability 
system, available that can integrate the coding printer with 
a centralized database, which allows machine operatives to 
select from a vast number of saved codes during a product 
changeover, and enables them to set up multiple systems 
from a single location. In doing so, it minimizes printer set-
up time, while reducing the risk of coding errors. This boosts 
production uptime and productivity without compromising 
on coding precision and regulatory compliance. 

For challenging production lines, manufacturers should opt 
for hardware specially designed for harsh environments that 
can resist ink and dust build-up in the ink nozzles that can 
cause ordinary printers to shut down. Specialized inks pro-
vide scratch and rub resistance on flexible packaging, and 
offer extra adhesion to waxy substrates on packaging such 
as boxes, as well as on general purpose plastic packaging, 
minimizing the risk of codes rubbing off or becoming illegible 
in transit. Manufacturers should also consider Ingress Pro-
tection (IP) 65 rated (dust and water protection) hardware, 
especially if production lines are regularly washed-down. 

By selecting such systems for their production lines, 
ready meal and frozen food manufacturers can over-
come barriers to optimize traceability throughout their 
supply chain, ensuring they comply with legislation and 
reinforce consumer trust in their brand. 

TRACKING DOWN THE SOLUTION 
TO GLOBAL FOOD TRACEABILITY
The global food industry is set to grow considerably 

over the next few years, with some experts predicting it 
will be worth as much as $3.03 trillion by 2020, driven 
by exports from China and the West. This growth will 
create challenges for manufacturers seeking to ensure 
optimum safety for consumers. However, with the right 
traceability and coding tools, manufacturers can follow 
their products through the global supply chain, ensuring 
they offer consumers food that is safe and high quality. 

güvencesi çözümleri, kodlama yazıcısının merkezi bir veri-
tabanıyla entegre edilmesini ve böylece ürün geçişi sırasın-
da makine operatörlerinin çok sayıda kayıtlı kod arasından 
seçim yapmasını ve birden çok sistemi tek bir konumdan 
ayarlamasını sağlıyor. Bu şekilde yazıcı ayarlama süresi en 
aza inerken kodlama hataları riski de azalıyor. Bu durum, 
kodlama hassasiyeti ve mevzuata uyumluluktan ödün ver-
meden üretim süresini kısaltıp verimliliği arttırıyor.

 
Zorlu üretim hatları için üreticiler, standart yazıcıların ka-

panmasına neden olabilen püskürtme uçlarında mürek-
kep ve toz birikmesine karşı dayanıklı ve özellikle zorlu or-
tamlara göre tasarlanmış donanımlara yönelmelidir. Özel 
mürekkepler, esnek ambalajlarda çizilme ve sürtünmeye 
karşı direnç sağlar, mumlu maddelere kutu gibi amba-
lajların ya da genel amaçlı plastik ambalajların üzerinde 
ekstra tutunma özelliği getirir ve nakliye sırasında kodların 
bulaşma ya da okunmaz hale gelme riskini en aza indirir. 
Özellikle sürekli yıkanan üretim hatları söz konusu oldu-
ğunda üreticiler, Sızma Koruması (IP) derecesi 65 (toz ve 
suya karşı koruma) olan donanımları kullanmalıdır. 

Hazır gıda ve donmuş gıda üreticileri, üretim hatları 
için bu tür sistemleri seçerek tedarik zincirleri boyunca 
izlenebilirliği optimize etmek üzere zorlukları aşarak mev-
zuatlara uygunluk sağlayabilir ve tüketicilerin markalarına 
duyduğu güveni pekiştirebilir. 

KÜRESEL GIDA İZLENEBİLİRLİĞİNİN 
PEŞİNE DÜŞMEK
Küresel gıda sektörü, geçtiğimiz birkaç yıl içinde önemli 

oranda büyüdü; bazı uzmanların öngörülerine göre sek-
tör, özellikle Çin ve Batı’nın yapacağı ihracatlarla birlikte 
2020 yılında 3,03 trilyon dolarlık bir değere ulaşacak. Bu 
büyüme, tüketicileri için ideal düzeyde güvenlik sağlamak 
isteyen üreticiler için zorluk yaratacaktır. Buna karşın doğ-
ru izlenebilirlik ve kodlama araçlarıyla üreticiler, küresel 
tedarik zinciri boyunca ürünlerini izleyebilir ve tüketicilere 
güvenli ve yüksek kaliteli gıdalar sunabilirler. 



66 April-June • Nisan-Haziran 2016 BBM MAGAZINE

COUNTRY PROFILE • TÜKETİM ARAŞTIRMASI

Kuzey Afrika’da Makarna, 
Bisküvi ve Ekmek

PASTA, BISCUIT AND BREAD 
IN NORTH AFRICAN COUNTRIES

Kuzey Afrika ülkelerinde, hububat kaynaklı gıda ürünleri, özellikle de ma-
karna türevleri yaygın olarak tüketilmektedir. Afrika’nın orta kısımlarında ise 
kuraklığın, iç savaşların ve tarım politikasındaki hataların bir sonucu olarak 
günümüz koşullarında bir beslenme kültüründen söz etmek pek mümkün 
olamamaktadır. Ancak makarna ve bisküvi, bu bölgelerin birçoğunda yaşa-
nan açlık sorunun kısa süreli çözümünde, önemli bir yere sahip olabilir.

In North Africa countries, food products based on cereals, especially pasta 
varieties, are commonly consumed. In the middle parts of Africa, it seems 
impossible to talk about a food culture under today’s conditions because 
of the drought, civil wars and the mistakes in the agriculture policy. How-
ever pasta and biscuit may have an important place for the short-term 
solution of hunger in most of these regions.

Africa has a geography comprising of a wide territory 
and different cultures. For this reason, food consumption 
varies in North Africa having a coast on Mediterranean, in 
middle Africa and in South Africa countries. In North Afri-
ca having a coast on Mediterranean, food culture comes 
into prominence with fishery products, meat products and 
spice diversity. Food products bases on grains, especially 
a variety of pastas are commonly consumed in this region.

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN MOROCCO
Moroccans are extremely fond of bread like Middle East 

and Middle Asia folks. They have different
Kinds of bread; brown bread is especially consumed. 

This bread which is consumed nearly in every meal is 
made from whole grain coarse wheat flour. Besides, flatb-
reads which are made from unleavened flour and pan-fried 
breads are consumed frequently. Traditional bread types 

Afrika kıtası geniş bir alandan ve birbirinden farklı kül-
türleri barındıran bir coğrafyadan oluşmaktadır. Bu yüzden 
gıda tüketimi de Akdeniz’e kıyısı olan Kuzey Afrika bölge-
lerinde, Afrika’nın orta kesimlerinde ve Güney Afrika ülke-
lerinde birbirinden farklılaşmaktadır. Akdeniz’e kıyısı olan 
Kuzey Afrika ülkelerindeki beslenme kültüründe, balık ve et 
ürünleri ile baharat çeşitliliği ön plana çıkmaktadır. Hububat 
kaynaklı gıda ürünleri, özellikle de makarna türevleri bu böl-
gelerde yaygın olarak tüketilmektedir.

FAS’TA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Tıpkı orta Doğu ve Asya halkları gibi Fas’ta da halk ek-

meğe düşkündür. Çok çeşitli ekmekler üreten Faslıların 
özellikle kara ekmeği fazlaca tükettiği bilinmektedir.  Ne-
redeyse her öğünde tüketilen ekmek ağırlıklı olarak tam 
tahıllı kaba buğday unundan yapılmaktadır. Bunun yanı 
sıra mayasız hamurdan yapılan düz ekmekler ve mayasız 
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made of rye flour are also known with their intense and 
stuffed features. White bread is generally preferred on fe-
asts and special days. Moroccans stuff their bread with 
wheat kernels and dress it. Today Moroccans who prefer 
to make their bread still at home knead the dough at home 
send it to the bakery for cooking.

Pasta sector has started to gain importance in recent ye-
ars in Morocco. Pasta import in the country was 9.1 million 
dollars in 2009. It is possible for foreign pasta producers 
to export pasta with different varieties and sizes. Besides 
pasta, couscous and farina served with meat casserole are 
the national meals of Morocco. Couscous used in Moroc-
co is not similar to the couscous we use in terms of taste 
and look. Kernels are smaller. Wheat flour and farina being 
in the first place, corn, barley and other cereals are thinned 
to make ready for cooking. Couscous has 3 sizes and the 

hamurdan yapılan ve tavada kızartılan ekmekler sıklıkla 
tüketilmektedir. Bunun yanı sıra, çavdar unundan yapılan 
geleneksel ekmekler, yoğun ve dolgun olma özellikleriyle 
bilinir. Beyaz ekmek ise genelde bayramlarda ve özel gün-
lerde tercih edilir. Faslılar bu ekmeğin içine buğday taneleri 
koyup üzerini de süslerler. Günümüzde hala ekmeklerini 
evde yapmayı tercih eden Faslılar, ekmeği evde yoğurup, 
pişmesi için fırına gönderirler.

Fas’ta makarna sektörü son yıllarda değer kazanmaya baş-
lamıştır. Ülkedeki makarna ithalatı 2009 yılında 9,1 milyon do-
lar olarak gerçekleşmiştir. Yabancı makarna üreticilerinin ülke-
ye farklı çeşit ve ebatlarda makarna ihraç etmesi mümkündür. 
Makarnanın yanı sıra kuskus ve genellikle güveçte etle sunu-
lan irmik de, Fas’ın ulusal yemekleri arasındadır. Fas’ta kulla-
nılan kuskus, Türkiye’de bilinen kuskusa tat ve görüntü açı-
sından pek benzemez. Taneleri çok daha küçüktür. Buğday 
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thinnest one (like farina) is the most preferred. While co-
oking the couscous meat, chicken pieces or different ve-
getables can be put on it. However for dinners, meat and 
vegetables are not generally preferred beside couscous.

Biscuit sector in Morocco is growing and gaining impor-
tance each day. There is an intense competition between 
the producers. In addition to the local produce, Morocco 
imported sweet biscuit and waffle of nearly 15.3 million 
dollars in 2009. Turkish biscuit producers offering rich 
product varieties and tastes can compete and outclass 
in Morocco market. Desserts which can be regarded as 
the types of biscuit generally comprise of “cookies” in 
Morocco. These cookies which can also be named as 
shortbread have two types. Cookies like “Kaab el Ghzal” 
(Antelope Horn) stuffed with marzipan and served with tea 
and desserts made by spilling honey over it and served 
with coffee. However touched of French cuisine is seen 
in mille-feuilles, cakes and candies sold at pastry shops 
and candy shops. Of course almond is the indispensable 
ingredient for desserts in Morocco as in all Moorish count-
ries. One of the most famous meals of Moroccan cuisine 
is “PastillaB’stilla”. This meal generally made on feasts and 
special days is a kind of sweet and salty pastry made with 
phyllo which is almost thin as baklava. This special swe-
et pastry is made with almond, raisin, cinnamon, honey, 
parsley and meat of either pigeon or chicken. 

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN ALGERIA
Algeria which is both an African and Mediterranean co-

untry has been impressed by the cuisines of North Afri-
can countries and Mediterranean countries. While Berber 
culture affected Algerian cuisine mostly with dried fruits, 
boiled foods and meat, Turkish and Arabian cultures affec-
ted mostly with pastries. French culture has also enriched 
Algerian cuisine with appetizers and desserts. The tradi-
tional Algerian bread is kesra. Kesra which is consumed 
nearly in every meal is made from durum wheat or semoli-
na. Loaf of bread which is introduced by French people is 
one of the highly consumed breads. Algerians who prefer 
a light breakfast generally drink tea or coffee with milk and 
eat two sliced of bread with butter and jam. They someti-
mes have breakfast with a type of homemade bread na-
med “Galette” made with the mixture of water and farina.

In Algeria where lighter food products are preferred in 
the evenings, generally only couscous is consumed in 
most families. In Algeria, couscous is made by processing 
the farina with flour and water. Couscous is cooked with 
steam and served with meat or chicken or only with ve-
getables and a special sauce. Selection of couscous with 
vegetable and meat varies according to the season. Also 
Algerians have sweet couscous. After traditional meals 
sweet couscous with raisin is generally eaten. Also during 

unu ve irmik başta olmak üzere mısır, arpa ve diğer tahılların 
inceltilmesi ile mutfak için hazır hale getirilir. Kuskusun 3 boyu 
mevcuttur ve en incesi (irmik inceliğinde) en makbul olanıdır. 
Kuskus pişirilirken üzerinde et, tavuk parçaları ya da çeşitli 
sebzeler de eklenebilir. Ancak akşam yemeklerinde kuskusun 
yanında et ve sebze pek tercih edilmemektedir.

Fas’ta bisküvi sektörü de her geçen yıl büyümekte ve değer 
kazanmaktadır. Üreticiler arasında yoğun bir rekabet bulun-
maktadır. Yerel üretimin yanı sıra, Fas 2009 yılında yaklaşık 
15,3 milyon dolar tutarında tatlı bisküvi ve gofret ithalatı ger-
çekleştirmiştir. Zengin ürün çeşidi ve lezzet sunan Türk biskü-
vi üreticileri, bu ürünleriyle Fas pazarında rekabet edebilecek 
hatta üstünlük sağlayabilecek durumdadır. Bisküvinin bir türe-
vi olarak kabul edilebilecek tatlılar Fas’ta genelde çeşitli kuru 
pastalardan oluşmaktadır. Kurabiye de diyebileceğimiz bu tat-
lılar iki çeşittir. Çay ile yenen içi badem ezmesi ile doldurulan 
“Kaab el Ghzal” (Ceylan Boynuzu) denen çeşitler ve üzerine 
bal dökülerek daha tatlı olarak hazırlanan ve kahve ile yenen 
tatlılar. Ayrıca pastane ve şekercilerdeki çeşit çeşit milföylerde, 
pasta ve şekerlemelerde Fransız mutfağı etkisi görülmektedir. 
Tabii badem tüm Mağrip ülkelerinde olduğu gibi, Fas’ta da 
tatlıların en vazgeçilmez malzemesidir. Fas mutfağının en ünlü 
yemeklerinden biri “Pastilla-B’stilla”dır. Çoğu zaman bayram-
larda ve özel günlerde yapılan bu yemek, neredeyse baklava 
inceliğindeki yufka ile yapılan bir nevi tatlı ve tuzlu börektir. Bu 
özel tatlı börek, çekilmiş badem, kuru üzüm, tarçın, bal, may-
danoz ve güvercin veya tavuk eti ile yapılır.

CEZAYİR’DE EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Yıllar içinde Arap, Berberi, Türk ve Fransız mutfaklarının 

etkisinde kalan Cezayir mutfağının birçok tat, aroma ve do-
kunun derlemesi olarak zengin bir özellik kazanmıştır. Ber-
beri kültürü Cezayir mutfağını daha çok kurutulmuş meyve, 
haşlama yemekler ve etli menülerle etkilerken, Türk ve Arap 
kültürleri ağırlıklı olarak hamur işi yönünden etkilemiş, Fran-
sız kültürü de aperatifler ve tatlılar açısından Cezayir mutfa-
ğını zenginleştirmiştir. Cezayir’in geleneksel ekmeği kesra’dır. 
Hemen hemen her öğünde tüketilen kesra durum buğdayı 
ya da irmik kullanılarak hazırlanmaktadır. Fransızlar aracılığıy-
la Cezayir mutfağına giren somun ekmek de sıklıkla tüketilen 
ekmekler arasındadır. Sabah kahvaltılarını hafif şekilde tercih 
eden Cezayirliler genellikle bu öğünde, çay veya sütlü kahve 
içer, tereyağı ve reçel sürülmüş bir iki dilim ekmek yerler. Ba-
zen de evde kendi yaptıkları su ve irmik karışımıyla hazırlanan 
“Galette” denilen bir ekmekle kahvaltı ederler.

Akşamları biraz daha hafif yiyeceklerin tercih edildiği 
Cezayir’de genellikle pek çok ailede yalnızca kuskus tü-
ketilir. Kuskus Cezayir’de, irmiğin un ve su ile ovularak iş-
lenmesi yoluyla yapılır. Kuskus buharda pişirilerek, et veya 
tavuk eti ya da yalnızca sebze ve özel bir sos ile servis edi-
lir. Sebzeli veya etli kuskus seçimi mevsimlere göre değişir. 
Ayrıca Cezayirlilerin şekerli kuskusu da vardır. Geleneksel 
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Ramadan sweet couscous is definitely consumed at su-
hur time. All happy and unhappy family members gather 
around the couscous in Algeria. Couscous is a symbol of 
love and richness. Noodle is also a preferred type of pas-
ta in Algeria. Noodle cooked with vegetables and chicken 
resembles the one in Turkey but it is not long but in square 
shape. A kind of fried bread called Begnets is common in 
the food culture of Algeria but this fried bread is served 
with candied differently from Turkey.

Another baked product is a pastry named Bourak and it 
is fried in oil. It is called Petit Pate in France. In this pastry 
made with cheese and parsley, the phyllo is this slightly 
different from Turkey. One part of the pastry is made with 
thin baklava phyllo and the other part is made with phyllo 
similar to pancake. In the country cookies with flour, farina, 
date and almond are preferred as dessert. Baklava and 
kadayif are the most popular desserts of Algerian cuisine. 
They prefer to make baklava generally with almond.

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN TUNISIA
Tunisian cuisine is typical with its own features like all 

other northwestern African countries. Tunisians drink tea 
with milk in the morning and they eat bread with jam and 
butter. This is a habit remaining from the French. Being 
successful in creating their own breads, Tunisians, like the 
other Maghreb people, prefer pan-fried flatbreads made 
from whole grain flour or wheat flour. Made from leavened 
dough is also preferred as risen. 

Even preparation of “Couscous”, the common meal of Mo-
orish countries, is even typical to Tunisians. Tunisian cuisine is 
based on lamb, mutton, fish, seafood and vegetable. Types of 
pasta have an importance in the cuisine with the touch of Ita-
lian cuisine. Tunisians who have a richer dinner than lunch ge-
nerally eat couscous, tajine or pasta varieties for this meal. The 
most famous meal of Tunisian cuisine is “couscous”. Cousco-
us which is prepared with a different recipe from the common 
couscous in Turkish cuisine is generally served with Merguez, 
a kind of sausage with sauce cooked on grill or a pan.  

yemeklerin sonunda şekerli ve kuru üzümlü kuskus mut-
laka ikram edilir. Ayrıca Ramazanda sahur vakti mutlaka 
şekerli kuskus yenir. Cezayir’de mutlu veya mutsuz tüm 
aile bireyleri kuskusun çevresinde toplanır. Kuskus sevgi-
nin ve bereketin sembolüdür. Erişte de Cezayir’de tercih 
edilen bir makarna çeşididir. Sebzeli ve tavuklu olarak pişi-
rilen erişte, yapılışıyla Türkiye’dekine benzemektedir ancak 
uzun uzun değil kare kare kesileni tercih edilmektedir. Beg-
nets olarak adlandırılan bir çeşit ekmek hamuru kızartması 
da Cezayir’in tüketim kültüründe yaygın ancak bu kızart-
ma, Türkiye’deki hamur kızartmalarından farklı olarak üzeri 
şekerle kaplanmış olarak servis edilmektedir.

Bir diğer unlu mamul Bourak olarak adlandırılan ve yağ-
da kızartılan bir börek çeşididir. Fransızcada Petit Pate 
adıyla bilinmektedir. Peynir ve maydanoz ile yapılan bu bö-
rekte kullanılan yufka, Türkiye’deki yufkadan farklı özellikler 
taşımaktadır. Böreğin bir kısmı ince baklava hamurundan 
bir kısım da krepe benzer bir hamurdan yapılmaktadır. Tatlı 
olarak ülkede, içerisinde un, irmik, hurma ve badem barın-
dıran kuru pastalar tercih edilmektedir. Baklava ve kadayıf 
Cezayir mutfağının da en sevilen tatlılarındandır. Baklava 
Cezayir’de genellikle badem ile birlikte tercih edilmektedir. 

TUNUS’TA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Tunus mutfağı, Kuzeybatı Afrika ülkelerinin hemen hepsi 

gibi kendi özelliklerini taşıyan tipik bir mutfaktır. Tunuslular 
sabah kahvaltısında sütlü kahve içer, yanında reçel ve te-
reyağı sürülmüş ekmek yerler. Bu onlara Fransızlardan kal-
mış bir alışkanlıktır. Kendi ekmek çeşitlerini oluşturmakta 
başarılı olan Tunuslular diğer Mağrip ülkeleri gibi tam tahıl 
unu ve buğday unundan yapılan tavada da kızartılarak pişi-
rilebilen düz ekmekleri tercih etmektedirler. Zaman zaman 
mayalı hamurdan da yapılan bu ekmekler kabarık olarak da 
tercih edilmektedir. 

Mağrip ülkelerinin ortak yemekleri olan kuskusun hazır-
lanışı bile Tunus’ta kendine özgüdür. Tunus Mutfağı, kuzu 
eti, koyun eti, balık, deniz mahsulleri ve sebzeye dayanır. 
İtalyanların etkisiyle makarna çeşitlerinin Tunus mutfağında 
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As it is known, Italy is ranked as first in the pasta con-
sumption rate in the world with 26 kg. Italy is followed by 
Venezuela with 13 kg and Tunisia with 11.7 kg. According 
to 2010 data, Tunisia that consumed 110 thousand ton 
of pasta annually has given priority to the processing of 
agricultural products in the industrialization policy. Here, 
the aim is to make the country which imported all kinds 
of food products until recently self-sufficient firstly in this 
sector and then export the main food products like pasta 
and couscous. It continues to develop in this field.

“Brique” one of the most typical meals of Tunisians is 
a pastry similar to our “çiğ börek” (deep fried water thin 
dough with raw minced meat filling). For this pastry dough 
is rolled out as a thin phyllo and cut dish-sized and stuffed 
with minced meat. By the way they heat the oil in a pan, 
a whole egg is cracked and put into the pastry and the 
pastry is put into the boiling oil. Brique is eaten by holding 
from two ends. For a well-cooked Brique, the white of the 
egg is cooked and the yolk should be fluid. By the way 
olive, almond and date should not be forgotten. Tunisians 
make various desserts and cookies with almond and date.

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN EGYPT
Egypt is geographically divided into three important re-

gions. The first one is the Mediterranean coast with co-
astal strip of 1000 km in the north and Red Sea coastal 
strip of 1000 km in the east. The second region is Nile 
Delta. This region with a small surface area is the most 
populated. The third region is the desert between the two 
coasts of River Nile and the Sina Peninsula. This geograp-
hical position determines the eating habits as well as the 
socio-economic structure of the society. On the coastal 
strip generally fish and seafood are consumed, while rice 
and poultry products are eaten in Nile Delta. In the desert 
mostly lamb, mutton and legumes are consumed. In Nort-

önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Öğle yemek-
leri akşam yemeklerine göre daha ağır olan Tunuslular bu 
öğünde genellikle kuskus, tajin veya makarna çeşitleri tü-
ketirler. Tunus mutfağının en bilinen yemeği, adı bize hiç de 
yabancı olmayan kuskustur. Türk mutfağındaki alışılageldik 
kuskus yemeği hazırlamanın çok dışında bir tarifle hazırlanan 
kuskus, genellikle ızgara ya da tavada hazırlanmış bir çeşit 
baharatlı sosis olan Merguez ile birlikte tüketilir. Bilindiği gibi 
dünyada kişi başı makarna tüketiminde İtalya, 26 kilogramla 
ilk sırada yer almaktadır. İtalya’yı 13 kilogramla Venezüella ve 
11,7 kilogramla Tunus izlemektedir. 2010 verilerine göre yıllık 
110 bin ton makarna üreten Tunus, sanayileşme politikasın-
da önceliği tarım ürünlerinin işlenmesine vermiştir. Buradaki 
hedef, yakın zamana kadar her türlü gıda maddesini ithal 
eden ülkenin, öncelikle bu sektörde kendine yeterli olması ve 
daha sonra makarna ve kuskus gibi temel gıda maddelerini 
ihraç edebilmesidir. Bu alandaki büyüme devam etmektedir.

Tunusluların en tipik yemeklerinden biri “Brique” dedikleri, 
Türkiye’deki çiğ böreğe benzeyen börektir. Bu börek için; 
yufka ince olarak açılır ve bir tatlı tabağı büyüklüğünde ke-
silerek içine kıymalı iç konmaktadır. Bu arada tavada bol 
sıvıyağ kızdırılır ve böreğin içine bir yumurta bütün olarak kı-
rılarak kapatılıp hemen kızgın yağa atılır. Brique iki ucundan 
tutularak yenir. İyi pişen bir Brique’te yumurtanın beyazının 
pişip, sarısının akıcı kalması gerekmektedir. Bu arada zeytini, 
bademi ve hurmayı da unutmamak gerekir. Tunuslular ba-
dem ve hurma ile çok değişik tatlılar ve kurabiyeler yaparlar.

MISIR’DA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Mısır, coğrafi konum olarak üç önemli bölgeye ayrılır. Bi-

rincisi kuzeyde 1000 km’lik bir kıyı şeridi olan Akdeniz kıyısı 
ile doğuda yine 1000 km’lik Kızıldeniz kıyı şerididir. İkinci 
bölge ise Nil Deltasıdır. Yüzölçümü küçük olan bu bölge, 
nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir. Üçüncü böl-
ge ise, Nil Nehri’nin her iki tarafında ve Sina Yarımadası’nın 
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hern and Western Africa and Egypt bread constitute more 
than two thirds of the food consumption.

In Egypt where the pasta consumption per person is 1.2 
g, pasta market is not sufficient for pasta exporting countri-
es because Egypt is self-sufficient with 400 thousand tons 
(2012 data) of pasta. Egyptians who are fond of desserts 
eat desserts such as baklava and kadayif almost each day. 
One of the most important one of these desserts is “Ommu 
Ali” (Mother of Ali) made with dried fruits, milk and phyllo. 
Biscuit market of Egypt is a developing field. In 2008 retail 
sales of biscuit sector reached to 931 million Egypt Lira with 
a growth of 8% in amount and 11% in value. The sub-group 
showing increase in terms of amount and value in the sector 
is chocolate covered and sweet biscuits.

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN LIBYA
Libya is like the center of East Mediterranean cuisine and 

the cuisine of Lebanon comprises of the mixture of South 
East (because of bulgur and hot sauces), Aegean (because 
of seafood, olive oil and herbs) and Arabian (presentation and 
colors) and Mediterranean cuisines. Libyan people whose 
bread consumption is much prefer unleavened breads called 
bazin.  Consuming flatbreads like bazin every day, Libyans 
use White wheat flour as well as barley or whole wheat flour.  

Libya cuisine is based on couscous like other North Af-
rican countries. However in Libya, varieties of bulgur pilaf 
other than the couscous we already know (pasta) are also 
called couscous. Libyans cook pasta, meat, couscous and 
pizza at home almost each day. Pasta with tomatoes, onion 
and chicken pieces, called “Rishda” and hard pastas made 
with barley, called “Bazin” are consumed intensively in Lib-
ya. “Couscousi” is the most known regional taste of Libya. 
It is made with lamb or mutton cooked with steam and ser-
ved with wheat and farina. Semsek (pastry with mild cream 
cheese) and pastry with olive are also the primary baked 
products of the country. For the pastries in the country, thin 
phyllo called Samboosek is preferred. Libyans consume in-
tensively products like cookies and biscuit and they serve 
these for their guests. In pastry shops situated at each cor-
ner it is possible to find various types of cookies.

ortasında bulunan çöldür. Bu coğrafi konum, toplumun 
sosyo-ekonomik konumunu belirlediği gibi yeme alışkanlık-
larını da belirlemektedir. Ekmek, Mısır mutfağının baş tacı-
dır. Ekmek tüketiminde dünya birincisi olan Mısır’da kişi ba-
şına düşen günlük ekmek tüketimi ortalama 400 gramdır. 
Binlerce yıldır farklı formlarda üretilen ekmek, yemeklerin 
içine konulması için cep oluşturacak şekillerde de üretil-
mektedir. Kuzey ve Batı Afrika ile Mısır’da ekmek, gıda tü-
ketiminin üçte ikisinden fazlasını oluşturmaktadır. Kişi başı 
makarna tüketiminin 1,2 kilogram olduğu Mısır’da, makar-
na pazarı ihracatçı ülkeler için pek verimli olmamaktadır. 
Çünkü Mısır, kendi iç tüketimini ürettiği 400 bin ton (2012 
verileri) makarna ile kendisi karşılamaktadır.

Tatlıya çok düşkün olan Mısırlılar, baklava ve kadayıf gibi 
tatlılar hemen her gün aranan tatlılardandır. Bu tatlıların 
en önemlilerinden biri kuruyemiş, süt ve yufkadan yapılan 
“Ommu Ali” (Ali’nin Annesi) tatlısıdır. Mısır bisküvi pazarı ise 
büyüme gösteren bir alandır. 2008 yılında bisküvi sektörü 
perakende satışları miktar olarak % 8 ve değer olarak % 
11 büyüme göstererek 931 milyon Mısır lirasına ulaşmıştır. 
Sektörde miktar ve değer bazında en fazla artış gösteren 
alt grup çikolata kaplı ve tatlı bisküvilerdir.

LİBYA’DA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Lübnan, Doğu Akdeniz mutfağının merkezi konumun-

dadır ve Lübnan mutfağı, Güney Doğu (bulgur ve acıdan 
dolayı), Ege (deniz, zeytinyağı ve otlardan dolayı), Arap 
(sunumu ve renkleri ile) ve Akdeniz mutfaklarının bir karışı-
mından oluşmaktadır. Ekmek tüketimi bir hayli yüksek olan 
Libyalılar genellikle bazin denilen ve mayasız hamurdan ya-
pılan ekmek çeşitlerini tercih etmektedirler. Tıpkıbazin gibi, 
düz ekmekleri hemen hemen her öğünde tüketen Libyalılar 
ekmek yapımında beyaz buğday ununun yanı sıra arpa ve 
tam tahıllı buğday unu da kullanmaktadırlar. 

Libya mutfağının temelini, diğer Kuzey Afrika ülkelerinde 
olduğu gibi kuskus oluşturmaktadır. Ancak Libya’da, bizim 
bildiğimiz kuskus (makarna) harici bulgur pilavı çeşitlerine 
de kuskus denilmektedir. Libyalıların evinde hemen her gün 
makarna, et, kuskus, pizza pişirilmektedir. “Rishda” denilen 
domatesli, soğanlı ve tavuk parçacıklı makarna ile “Bazin” 
denilen arpadan yapılan sert makarnalar Libya’da yoğun 
olarak tüketilmektedir. “Couscousi” da Libya’nın en bilinen 
yöresel lezzetidir. Buharda pişirilmiş koyun veya kuzu etinin 
buğday ve irmik ile servis edilmesinden oluşur. 

Semsek (labneli börek) ve zeytinli börek, ülkenin diğer 
başlıca unlu gıda mamulleri arasında yer almaktadır. Ülkede 
börekler için Samboosek de denilen ince böreklik yufkalar 
tercih edilmektedir. Libyalılar kuru pasta ve bisküvi tarzı yi-
yecekleri de yoğun olarak tüketmekte ve gelen misafirlerine 
ikram etmektedir. Her köşe başında bulunan pastanelerde, 
envai çeşit kuru pastaya rastlamak mümkün.
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