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Dear Readers, 

We present you the 18th issue of BBM Magazine. 
Unfortunately, we are in a deep sorrow due to the ter-
rorist attack happened in Istanbul, heart of Turkey on 
28 June 2016. We wish god’s mercy for those who 
lost their lives in this malicious attack which made us 
all grieve. We also wish patience for the victims’ rela-
tives and all those feeling this tragedy in their hearts. 
Our only wish is that these terrorist attacks around 
the world would stop as soon as possible and inno-
cent people would live a safe and peaceful life.

BBM Magazine features Nevin Toprak, Middle East, 
North Africa and Asia Region Manager of Sarmaşık 
Bakery Systems and Trade. We advise you not 
to miss Nevin Toprak’s article named “Four Main 
Powers of Growth”. In the content of our Maga-
zine, you can also find the interview we made with 
Association of Chocolate, Biscuit and Confection-
ery Industries of Europe (CAOBISCO) and Lesaffre 
with 160 years of experience in bakery industry. 
Besides, we are sure that you will enjoy reading 
the article “The role of quality of flour in the bakery 
sector and priority of quality criteria” of Murat Ak-
soy from ABP Gıda and the article “Digital bridges 
quality assurance: Brabender MetaBridge” of Marc 
Gelautz from Brabender. 

We wish a peaceful world… 

Değerli Okurlar,

BBM Dergisi’nin 18. sayısıyla karşınızdayız. Ne 
yazık ki 28 Haziran 2016 tarihinde, Türkiye’nin kal-
bi İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısının derin 
üzüntüsü içindeyiz. Hepimizi yasa boğan bu çir-
kin saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rah-
met diliyor, geride kalan yakınlarına ve bu trajediyi 
yüreğinde hisseden herkese sabır diliyoruz. Tek 
dileğimiz, tüm dünyayı sarsan bu terör olaylarının 
bir an önce son bulması, masum insanların can 
güvenliği ve huzur içinde yaşaması… 

BBM Dergisi bu ay Sarmaşık Bakery Systems and 
Trade’den Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya Bölge 
Yöneticisi Nevin Toprak’ı konuk ediyor. Nevin 
Toprak’ın “Büyüme Yolunda Dört Temel Güç” isimli 
yazısını kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Fırıncılık 
sektöründeki 160 yıllık tecrübeye sahip Lesaffre ve 
Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Endüstrileri 
Derneği ile gerçekleştirdiğimiz röportajı da Der-
gimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. Bunun 
yanı sıra, ABP Gıda’dan Murat Aksoy’un “Fırıncılık 
sektöründe un kalitesinin rolü ve kalite kriterl-
erinin önceliği” isimli makalesi ve Brabender’dan 
Marc Gelautz’ın “Dijital köprüler kalite güvencesi: 
Brabender MetaBridge” makalesinin de ilginizi 
çekeceğinden eminiz. 

Huzurlu ve barış dolu bir dünya dileğiyle… 

A wish for 
a peaceful world… 

Huzurlu ve barış dolu 
bir dünya dileğiyle… 

EDITOR
EDİTÖR
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Dear BBM Magazine Readers,

China and United States are among the countries that 
guide the change and development in the world. World 
Trade Organization has declared that China as the larg-
est country in the world in terms of commodity trade (ex-
port 2.209 Billion USD; import 1.950 Billion USD), which 
is followed by United States of America, Germany, Ja-
pan, Netherlands and France, respectively.  When we ask 
where Turkey is in this list, we should look in Turkish Sta-
tistical Institute (TUIK) figures. When we look at the last 
five years, we see an imbalance between the import and 
export figures and this is clearly negative for our coun-
try. When we narrow down the figures for bakery/pastry/
biscuit machinery manufacturing sector and Turkish im-
ports/exports, we see that table does not change at all. 
Can we talk about the development or economic growth 
of a society with more expenditures than income? What 
might be the difference in China, USA, Germany, Japan, 
Netherlands and France? Is it possible for our country and 
our sector to change this negative situation? Giving nega-
tive answers for these three questions is taking the easy 
way out. It is possible for us to have a higher rank in the 
world, to change the negative figures on the tables and to 
improve our country and our sector. Negative thinking is 
always easy. We need to do the hard one and focus on 
problems. We should at least consider what to do as a 
sector, and try to find ways about how to close the gap, 
which was 20 million USD last year. In this process, we 
need to focus on four concepts: Knowledge, Quality, Ef-
ficiency and Brand. These are essential for development.

Değerli BBM Dergisi okurları,

Dünya’daki değişime ve gelişime hızla yön veren ülkelerin 
başında Çin ve Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır. 
Örneğin Dünya Ticaret Örgütü 2013 yılında mal ticaretinde 
Dünya’nın en büyük ülkesinin Çin olduğunu açıklamış (ihra-
cat 2.209 Milyar Dolar; ithalat 1.950 Milyar Dolar), ardından 
sıralamada Amerika Birleşik Devletleri,  Almanya, Japonya, 
Hollanda ve Fransa olduğunu belirtmiştir.  Türkiye bu listede 
nerede sorusunun cevabını bize Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) rakamları veriyor. Son beş yıla baktığımızda ülkemizin 
ithalat ve ihracat rakamları arasındaki dengesizlik ülkemiz 
için olumsuz durumu gösterirken, konuyu daraltıp ekmek/
pasta/bisküvi makineleri imalat sektörü için Türkiye’nin itha-
lat/ihracat durumuna baktığımızda, tablonun değişmediğini 
görmekteyiz. Giderleri gelirlerinden büyük olan bir toplumun 
gelişmesinden veya ekonomik büyümesinden söz ede-
bilir miyiz? Çin, Amerika, Almanya, Japonya, Hollanda ve 
Fransa’nın farkı ne olabilir? Gerek ülkemizin gerekse sek-
törümüzün içinde bulunduğu bu olumsuz tabloyu değiştir-
mesi mümkün mü? Bu üç soruya olumsuz yanıt vermek işin 
kolayına kaçmak olur. Dünya sıralamasında ilk sıralarda yer 
alan ülke olmamız da, tablolardaki olumsuz rakamların da 
değişmesi ve hem ülkemizin hem sektörümüzün gelişmesi 
mümkün. Olumsuzluk işin en kolay kısmıdır. Biz zor olanı ya-
pıp sorunların üzerine gitmek zorundayız. En azından sektör 
olarak neler yapabileceğimizi düşünebilir, sadece geçen yıl 
20 milyon dolar olan açığı nasıl kapatabiliriz, onun yollarını 
aramalıyız. İşte bu süreçte özellikle şu dört kavramın üze-
rinde durmakta fayda var: Bilgi, Kalite, Verimlilik ve Marka. 
Bunlar gelişmenin olmazsa olmazlarıdır.

Four Main Powers 
of Growth

Büyüme Yolunda 
Dört Temel Güç

GUEST AUTHOR
KONUK YAZAR

Nevin TOPRAK 
Executive for Middle East, North Africa and Asian Regions 
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya Bölge Yöneticisi 

SARMAŞIK BAKERY SYSTEMS AND TRADE 
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As Plato said: “Acquiring the knowledge will bring us to 
the good.”  Knowledge has become the most essential 
and important concept today as it solves the problems 
and increases the competitive power. Knowledge is the 
strongest weapon we have. All types of knowledge is a 
value. Therefore, we have to obtain all types of informa-
tion, follow the technological developments, adopt and 
give great importance to R&D. How much does our sec-
tor use the knowledge of universities, vocational schools, 
art schools? Is our budget for R&D sufficient? Do we ever 
do R&D? Do we record the information we maintain? All 
types of information we have is an important part which 
will contribute for our development.  Any recorded infor-
mation will provide us time and money. Are we aware of 
that?  In order for our sector to develop, everyone in the 
business, from upper management to the lowest position 
has to be aware of this. Any information obtained is a 
profit for business. 

Second concept for development is quality. Quality is a 
criteria we prefer at every level of life; it is very important 
for all of us. We all like a quality house, quality clothes, 
quality service, quality road and even quality people. 
Will our customers not expect the same quality from the 
products and services we offer?  Anything with quality is 
preferred. So, we have to add quality to our products and 
services as well. With the rapid developing communica-
tion technologies today; consumers can reach all types 
of products and services and the quality of product and 
service constitutes an important factor for competition. 
Therefore, providing the best solutions for manpower, 
product and service requirements in order to meet the 
needs of our customers will bring us to success. Quality 
should not only cover the products and services, but also 
the employees. Concept of quality must be acquired by 
everyone in the business, from top to down. 

Eflatun’un dediği gibi “Bilginin elde edilmesi bizi iyiye ulaş-
tıracaktır”.  Bilgi bugün sorunları çözen, rekabet gücünü 
artıran, gelişmede olmazsa olmaz en önemli kavram halini 
almıştır. Bilgi elimizdeki en güçlü silahtır. Her türlü bilgi bir 
değerdir. O nedenle kendi sektörümüzle ilgili her türlü bilgiye 
ulaşmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, uyum sağlamak 
ve AR-GE’ye büyük önem vermek zorundayız. Sektörümüz, 
bilgi kurumları olan üniversitelerden, meslek yüksekokul-
larından, sanat okullarından ne kadar istifade ediyor? AR-
GE’ye ayırdığımız bütçe yeterli mi? AR-GE yapıyor muyuz? 
Ya da elde ettiğimiz bilgileri kayıt altına alabiliyor muyuz? Eli-
mizdeki her türlü bilgi bizim kalkınmamıza katkı sağlayacak 
bir yapı taşıdır.  Kayıtlı olan her bilgi bize zaman ve para 
kazandırır. Bunun farkında mıyız? Sektörümüzün gelişmesi 
için her şeyden önce işletmelerde tepe yönetimden en alt 
kademeye kadar herkesin bu bilince varması çok önemlidir. 
Edinilen her bilgi işletme için bir kazanımdır. 

Gelişmeye giden yolda karşımıza çıkan ikinci önemli kavram 
kalitedir. Kalite hayatın her aşamasında tercih ettiğimiz, hoşu-
muza giden ve sevdiğimiz bir kriter değil mi? Kaliteli ev, kaliteli 
araba, kaliteli kıyafet, kaliteli servis, kaliteli yol, hatta kaliteli 
insan hoşumuza gitmiyor mu? Müşterilerimiz de aynı kaliteyi 
bizim ürettiğimiz ürün ve hizmetlerden beklemez mi?  Kaliteli 
olan her şey seviliyor ve özeniliyor. O nedenle hayatımızın her 
alanında aradığımız kaliteyi ürettiğimiz ürün ve hizmetlere de 
katmalıyız. Bugün hızla gelişen iletişim teknolojileri sayesinde 
artık tüketiciler her türlü ürün ve hizmete hızla ulaşmakta; ürün 
ve hizmet kalitesi rekabette önemli bir faktör oluşturmaktadır. 
O nedenle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için üret-
tiğimiz her ürünün oluşumuna katkı sağlayan insan, iş, ürün 
ve hizmet gereksinimlerinin en kaliteli şekilde sağlanması bizi 
neticede başarıya götürecektir. Kalite yalnız mal ve hizmette 
değil, işletmemizde çalışan tüm elemanlarımızı da kapsamalı. 
Kalite kavramı işletmelerde tepeden tabana kadar her kade-
mede çalışana kazandırılması zorunlu bir kavramdır. 

Machinery and devices for bread, cake and biscuit production
Ekmek, pasta, bisküvi üretimine mahsus makine ve cihazlar
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One of the factors that will contribute for the develop-
ment of our sector is efficiency. All types of materials, en-
ergy, workforce, money and time should be used careful-
ly and this will make us efficient. Efficient production does 
not only reduce our costs for products and services, but 
also increases our competitive power in domestic and 
international market. One of the most neglected issues in 
our sector is efficiency. Any efficient production is a digit 
for benefit.

One of the most important aspects we need to 
achieve on our way to growth is branding. Branding will 
contribute a lot for the development of our sector, es-
tablishing a brand value in domestic and international 
markets and to decrease the gap of 21 million USD as 
indicate at TUIK’s import and export data. Each com-
pany is a brand. Even though the companies do not 
make any brand activities, their products and commer-
cial activities creates an image on the minds of custom-
ers. Anything that is created on the minds of customers 
generates your brand’s image and power. Anything can 
be a brand and each brand can obtain a strong image 
if well-planned. Today, one of the points that we should 
focus in our country and in our sector should be brand-
ing. In other words, we have to strengthen the brand of 
our products and services and make them world known. 
The products we produce with the knowledge, quality 
and efficiency understanding have to be presented to 
customers with work ethics.

China has reached a non-competitive production 
rate in many sectors such as computer, textile, food 
and machinery. And USA has used the scientists and 
qualified workforce it imported rom many parts of the 
world, used them in R&D and academic works; be-
coming the super power of world. In conclusion; the 
countries that guide the World economy and trade to-
day are China, USA, Germany, Japan, Netherlands and 
France. If we want Turkey to step forward among these 
countries, we need to work hard in order to establish 
the information society, to make all types of invest-
ments to generate knowledge and technology and to 
prevent the brain drain in our country. We can produce 
all products and develop all the services in an efficient 
way to become competitive and with the strong brand 
image, we will obviously contribute to country’s econ-
omy and our sector. 

I would like to thank BBM Magazine for sparing for me 
this part in GUEST WRITER section and I wish a contin-
ued success.

Regards...

Sektörümüzün gelişmesine en büyük katkıyı sağlaya-
cak faktörlerden bir tanesi de verimliliktir. Üretim sürecin-
de kullandığımız her türlü malzeme, enerji, iş gücü, para 
ve zamanı boşa harcamaksızın kullanmamız bizi verimli 
kılar. Verimli üretim ürün ve hizmet maliyetlerimizi düşür-
mekle kalmaz, gerek ulusal gerekse uluslararası pazar-
larda rekabetimizi arttırır. Bugün sektörümüzde en çok 
ihmal edilen konulardan bir tanesi verimliliktir. Verimli ya-
pılan her üretim kar hanesine yazılan rakamdır.

Büyümeye giden yolda gerçekleştirmek zorunda ol-
duğumuz en önemli hususlardan bir tanesi de marka-
laşmaktır. Özellikle sektörümüzün gelişmesi açısından 
markalaşmak, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda bir marka 
değeri oluşturmak, TÜİK’in verilerinde görülen ithalat/
ihracat arasındaki yaklaşık 21 milyon dolarlık farkın ka-
panmasında büyük katkı sağlayacaktır. Aslında her firma 
bir markadır. Firmalar hiç bir marka faaliyeti göstermese 
de ürünleri ve alım satım faaliyetleri müşterilerinin kafa-
sında bir imaj yaratır. Müşterilerin veya insanların kafasın-
da yarattığınız her şey sizin markanızın imajını ve gücünü 
oluşturur. Her şey marka olabilir ve her marka doğru plan-
lanırsa güçlü bir imaj elde edebilir. Bugün ülkemizde ve 
sektörümüzde önemle üzerinde durulması gereken konu-
ların başında markalaşma olmalıdır. Daha doğrusu üret-
tiğimiz ürün veya hizmetlerin markasını güçlendirmek ve 
Dünya’da tanınır bilinir kılmak zorundayız. Bunun içinde 
yukarıda bahsettiğimiz bilgi, kalite ve verimlilik anlayışıyla 
üretilen ürünlerin dürüst iş etiği ile müşterilere sunulması 
gerekmektedir.

Çin bugün bilgisayardan tekstile, gıdadan makineye bir-
çok sektörde rekabet edilmesi güç bir üretim hızına eriş-
miş, Amerika ise dünyanın her yerinden ithal ettiği bilim 
adamı ve nitelikli iş gücünü üretim, AR-GE ve akademik 
çalışmalarda kullanarak dünyanın süper gücü olmuştur. 
Sonuç olarak; bugün Dünya ekonomisine ve ticaretine 
yön veren başlıca ülkeler Çin, Amerika, Almanya, Japon-
ya, Hollanda ve Fransa ise, ülkemizin bu sıralamada ön 
sıralara geçmesi için gerek devlet bazında gerekse özel 
sektör bazında  yapması gereken, bilgi toplumu oluştur-
mak için çok çalışmak, bilgi ve teknoloji üretebilmek için 
her türlü yatırımı yapmaktan çekinmemek ve ülkemizdeki 
beyin göçünün önüne geçmektir. Geliştirdiğimiz her türlü 
ürün ve hizmeti verimli üreterek bahsedilen ülkelere karşı 
rekabetçi olurken, oluşturacağımız güçlü marka imajı ile 
hem sektörümüz hem de ülke ekonomisinin gelişmesine 
katkı sağlayacağımız aşikârdır. 

BBM Dergisi’ne KONUK YAZAR bölümünde bana 
ayırdıkları bu bölüm için teşekkür eder, başarılarının de-
vamını dilerim. 

Saygılarımla…
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...............................................................

Acecook, one of the leading Japanese noodle manu-
factuers, is investing of $18.6 million to build a factory in 
a Yangon industrial park. The new factory will become 
the first Japanese instant noodle manufacturer to oper-
ate in Myanmar. The Japanese company hopes to win a 
10% share of Myanmar’s growing market for instant-noo-
dle products by 2020, selling the equivalent of 100 mil-
lion servings a year. Acecook has been importing instant 
noodles to Myanmar from its subsidiary in Vietnam since 
2014. By switching to local production, it can reduce 
costs and better compete with the many Thai instant-
noodle makers, who sell products in Myanmar priced 
around just 150-180 kyat (12-15 cents) apiece.

Önde gelen Japon noodle üreticilerinden Acecook, Yan-
gon sanayi bölgesinde açacağı yeni fabrika için 18.6 milyon 
dolarlık bir yatırım yapıyor. Yeni fabrika, Myanmar’da faali-
yete geçecek ilk Japon hazır noodle üreticisi olacak. Japon 
firmanın beklentisi, 2020 yılına kadar Myanmar’ın gittikçe 
büyüyen hazır noodle ürünleri piyasasında %10’luk bir pay 
elde etmek. Bu da yıllık 100 milyon porsiyonluk satış yap-
mak anlamına geliyor. Acecook, Vietnam’daki şubesi aracı-
lığıyla zaten 2014 yılından beri Myanmar’a hızlı noodle ithal 
ediyor. Firma yerel üretime geçerek hem maliyeti azaltacak 
hem de Myanmar’da tanesi 150-180 kyat (12-15 sent) fiya-
tına satış yapan pek çok Taylandlı hazır noodle üreticisiyle 
daha rahat rekabet edebilecek.

Japan’s Acecook is building a factory in Vietnam. The new factory will become the first Japanese 
instant noodle manufacturer to operate in Myanmar.

Japon firması Acecook, Myanmar’da fabrika açıyor. Bu yeni fabrika, Myanmar’daki ilk Japon hazır 
noodle üreticisi olacak.

Japonya, Myanmar’da 
hazır noodle üretecek

Japan to produce instant 
noodle in Myanmar

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

From August 22 to 24, Bühler has invited several 
hundred CEOs and opinion leaders in the grain-pro-
cessing industry to gather in Uzwil, Switzerland to the 
Bühler Networking Days. During the event, the com-
pany will present and discuss the technology and mar-
ket trends, challenges and solutions that will transform 
the industry. Leading speakers from science and in-
dustry will provide inspiration with keynote speeches. 
Bühler will showcase its latest solutions portfolio in 
an exhibition covering 1800 square meters, featuring 
more than 30 innovations. Bühler has identified four 
core topics as nutrition, food and feed safety, sustai-
nability and internet of things.

Bühler, tahıl işleme endüstrisindeki yüzlerce CEO ve kana-
at önderini 22-24 Ağustos tarihleri arasında İsviçre’nin Uzwil 
kentinde düzenlenecek olan Bühler Networking (Bağlantı 
Kurma) Günleri’ne davet etti. Bu etkinlik sırasında, şirket yeni 
teknolojilerle piyasadaki trendleri tanıtacak ve tartışacak; ay-
rıca endüstriyi değiştirecek zorlukları ve çözümleri de günde-
me getirecek. Bilim ve endüstri alanında önde gelen konuş-
macılar, hazırladıkları konuşmalarla izleyenlere ilham kaynağı 
da olacak. Bühler 1800 metre karelik sergi alanında, en yeni 
çözümlerden oluşan portföyünü görücüye çıkararak 30’dan 
fazla yeniliği katılımcılara sunmayı planlıyor. Bühler söz ko-
nusu organizasyon için dört temel konu belirledi: beslenme, 
gıda ve yem güvenliği, sürdürülebilirlik ve nesnelerin interneti.

Bühler discusses key trends that transform the grain-processing industry with CEOs and opinion 
leaders at the upcoming Bühler Networking Days.

Önümüzdeki Bühler Networking Günleri’nde CEO’lar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek olan 
Bühler, tahıl işleme endüstrisini temelden değiştirecek yeni trendleri tartışmaya açacak.

Bühler Networking Günleri çok yakında

Bühler Networking Days on the agenda
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Bosch Packaging Technology and BillerudKorsnäs de-
veloped the world´s first Sealed Paper Packaging. Instead 
of using polymer film, a new solution enables production 
of dust-tight packaging for dry products such as sugar, 
grains, flour or powders using sustainable mono-materi-
al paper, which contains no additional polymer fractions. 
As a result, retailers and consumers profit from clean 
shelves, high product protection and improved product 
quality. Swedish paper specialist BillerudKorsnäs contri-
buted its expertise to the optimization of the mechanical 
properties of the paper, while Bosch Packaging Techno-
logy proved its competence as a leading provider of pac-
kaging technology. The paper packaging is produced on 
the first vertical form, fill and seal machine (VFFS) with the 
so-called ZAP-Module. The module allows coating with 
the sealing agent on a minimal surface area, preserving 
the paper`s mono-material character. The solution is ba-
sed on the proven “PME” machine concept from Bosch. 
The new solution combines this technology with the 
Axello®ZAP paper from BillerudKorsnäs. “This revolutio-
nary concept would not have been implemented without 
the collaborative effort of both companies. Together we 
have developed a solution that will change the packaging 
market,” said Joachim Dittrich, head of Liquid Food pro-
duct division at Bosch Packaging Technology.

Bosch Paketleme Teknolojisi ve BillerudKorsnäs, 
dünyanın ilk Mühürlü Kâğıt Ambalajını geliştirdi. Polimer 
film kullanmak yerine, ek polimer parçaları içermeyen 
tek materyalli sürdürülebilir kâğıt kullanan bu yeni çö-
züm sayesinde şeker, tahıl, un veya toz gibi kuru ürün-
ler için toz geçirmeyen ambalajlar üretmek mümkün 
oluyor. Bunun sonucu olarak, perakendeciler ve tüketi-
ciler temiz raflara, yüksek ürün korumasına ve gelişmiş 
ürün kalitesine sahip olabilecekler. İsveçli kâğıt uzmanı 
BillerudKorsnäs, kâğıdın mekanik özelliklerinin optimi-
zasyonunda uzmanlığını konuştururken, Bosch Paket-
leme Teknolojisi de önde gelen bir paketleme teknolojisi 
sağlayıcısı olarak yeterliliğini ortaya koydu. Bu kâğıt am-
balajı, ZAP-Modül denen ilk dikey şekillendirme, dolum 
yapma, kapatma makinesinde (VFFS) üretilmektedir. 
Bu modül, kağıdın tek materyalli karakterini koruyarak, 
minimal yüzey alanındaki mühürleme elemanı ile kapla-
maya imkan tanıyor. Bu yeni çözüm, Bosch’un kendini 
kanıtlamış “PME” makine konseptine dayanıyor ve bu 
teknolojiyi BillerudKorsnäs’un Axello®ZAP kâğıdıyla bir 
araya getiriyor. Bosch Paketleme Teknolojisi’ndeki Sulu 
Gıda ürün biriminin yöneticisi olan Joachim Dittrich ko-
nuyla ilgili olarak “İki şirketin bu ortak çabaları olmasay-
dı, bu yenilikçi konsept hayata geçemezdi. Paketleme 
piyasasını değiştirecek çözümü birlikte geliştirdik” dedi.

BillerudKorsnäs and Bosch developed a solution that will change the packaging market for dry 
food products by using combining sustainable mono-material paper from BillerudKorsnäs with 
proven VFFS technology from Bosch.
BillerudKorsnäs ve Bosch, Bosch’un kanıtlanmış VFFS teknolojisiyle BillerudKorsnäs tarafından 
üretilen sürdürülebilir tek materyalli kâğıdı bir araya getirerek, kuru gıda ürünlerini paketleme piya-
sasını değiştirecek bir çözüm geliştirdi.

Bosch’tan dünyanın ilk 
Mühürlü Kâğıt Ambalajı

The world’s first Sealed 
Paper Packaging 
from Bosch
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Getting ready to gather the grain and pulses processing 
industry with the vision of specialized areas in 2017, IDMA is 
also assertive about its visitors. Parantez Fair Organization 
continues to contact with the leading associations, unions 
and other non-governmental organizations as part of its 
promotional activities around the world for 7th IDMA Exhi-
bition which will be held between 04 and 07 May 2017. In 
regard to the interviews, 21 associations and unions in 16 
countries provided written approval to support IDMA 2017. 

MOROCCON ASSOCIATION 
AT IDMA WITH FNM BOOTH
National Milling Federation of Morocco (FNM) 

which is one of the associations supporting IDMA Exhibition 
is taking part with their own booth at IDMA 2017 for the first 
time. Abdullatif IZEM, President of FNM, comments about 
their preparations for IDMA Exhibition as follows: “We had 
visited IDMA Exhibition through our members or we partici-
pated indirectly in previous years. However, as National Mil-
ling Federation of Morocco, we are planning to exhibit in 7th 
IDMA Exhibition which will be held in 2017. IDMA gives us 

Hububat ve bakliyat sektörünü, 2017’de yeni özelleşti-
rilmiş alanlar vizyonuyla buluşturmaya hazırlanan İDMA, 
ziyaretçi konusunda da iddialı. 04-07 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında 7.’si gerçekleştirilecek İDMA Fuarı için Parantez 
Fuarcılık, dünya genelindeki tanıtım çalışmaları kapsamında 
sektörün öncü dernek, birlik ve diğer sivil toplum kuruluş-
larıyla görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Yapılan görüş-
meler çerçevesinde 16 ülkedeki 21 dernek ve birlik, İDMA 
2017’ye tam destek vereceklerini yazılı olarak onayladılar. 

FAS DERNEĞİ FNM STANDIYLA İDMA’DA
İDMA Fuarı’na destek veren derneklerden biri olan 

Fas Ulusal Değirmencilik Federasyonu (FNM), 2017’de 
ilk kez İDMA’da stant açmaya hazırlanıyor. FNM Baş-
kanı Abdullatif IZEM, İDMA Fuarı’yla ilgili çalışmaları 
konusunda şunları dile getiriyor: “Önceki yıllarda İDMA 
Fuarı’na üyelerimiz aracılığıyla ya da dolaylı olarak ka-
tılım gerçekleştirmiştik. Ancak Fas Ulusal Değirmencilik 
Federasyonu olarak, 2017’de 7.si düzenlenecek olan 
İDMA Fuarı’na standımızla katılmayı planlıyoruz. İDMA, 
bize değirmencilik sektöründeki son teknoloji ekipman-

IDMA, which is the only international technology exhibition in grain and pulses processing industry, 
will be held in Istanbul Expo Center in Yeşilköy between 04 and 07 May 2017. Growing stronger 
with its visitors in 2017, IDMA has received full support of 21 associations and unions representing 
grain and pulses processing industry in 16 countries.

Hububat ve bakliyat işleme sektörünün uluslararası nitelikteki tek teknoloji fuarı İDMA, 04-07 Mayıs 
2017 tarihleri arasında Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 2017’de ziyaret-
çisiyle daha da iddialı olmaya hazırlanan İDMA, şuana kadar 16 ülkede, hububat ve bakliyat işleme 
sektörünü temsil eden 21 dernek ve birliğin tam desteğini aldı.

İDMA Fuarı’na 21 dernek ve birlikten tam destek

FULL SUPPORT to IDMA Fair 
from 21 associations and unions
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the opportunity to follow the latest technology equipment 
and services in milling industry. So far as a Federation, we 
have made collaborative works with our members in grain 
and milling industry to promote IDMA Exhibition. Also, we 
have provided online support via our website. We believe 
that we will be able to meet the leading companies and 
visitors in the industry as in the previous exhibition. 

PFNM, REGULAR FOLLOWER 
OF IDMA: “THE BIGGEST FAIR” 
Pakistan Flour Mills Association (PFNM) has 

been a regular follower of IDMA Exhibition for years. Sta-
ting they will visit IDMA Exhibition once again in 2017, 
Asim Raza AHMAD, President of PFNM says “IDMA is the 
biggest fair organization in the world, where flour, rice and 
feed mills as well as pasta and biscuit machinery and tech-
nologies are exhibited; which brings all the companies in 
this industry together” and adds: “As PFMA, we think that 
IDMA has made significant contributions to milling industry 
since 2005 and for this reason we have visited all IDMA 
Exhibitions. We will be at IDMA again in 2017.”

ları ve hizmetleri takip etme fırsatı sunuyor. Federasyon 
olarak İDMA Fuar’ının tanıtımı için şuana kadar tahıl ve 
değirmencilik sektöründeki üyelerimizle ortak çalışmalar 
gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra web sitemiz üzerinden 
online destek de sağladık. Öncekilerde olduğu gibi bu 
fuarda da endüstrinin önde gelen firmalarıyla ve ziyaret-
çileriyle buluşma fırsatı yakalayacağımıza inanıyoruz.”

İDMA’NIN DAİMİ TAKİPÇİSİ PFNM: 
“EN BÜYÜK FUAR”
Pakistan Un Değirmencileri Derneği (PFNM), yıllardır 

İDMA Fuarı’nın düzenli takipçileri arasında. 2017’de yine 
İDMA Fuarı’nı ziyaret edeceklerini belirten PFNM Başkanı 
Asim Raza AHMAD, “İDMA; un, pirinç ve yem değirmen-
leri ile makarna ve bisküvi makineleri ve teknolojilerinin 
sergilendiği, bu alanda dünyadaki tüm firmaları tek çatı 
altında toplayan en büyük fuar organizasyonu” diyor ve 
ekliyor: “PFMA olarak İDMA’nın 2005’ten bu yana değir-
mencilik sektörüne ciddi katkıları olduğunu düşünüyoruz 
ve bu sebeple tüm İDMA Fuar’larına katıldık. 2017’de de 
yine İDMA’da olacağız.”
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PORTUGESE ASSOCIATION 
IACA GETTING READY FOR IDMA 
Portugal Compound Feed Association (IACA) 

is also one of the associations working to promote IDMA. 
Jaime PİÇARRA, General Secretary of IACA, states that 
they have never visited IDMA so far but they are working 
for 2017 exhibition. Saying “We will support IDMA with 
our members both for promoting our organization and 
for increasing recognition of IDMA in Portugal”, Piçarra 
adds: “We continue to promote and support IDMA via 
our organization’s magazine “Alimentação Animal”.

SENEGAL ASSOCIATION 
AT IDMA WITH ITS BOOTH 
One of the associations planning to take part 

with their booth at IDMA 2017 Exhibition is National Fe-
deration of Bakers of Senegal (FNBS). Mamadou GAYE, 
President of 
FNBS, stated 
they visited 
IDMA Exhibition 
for the first time 
in 2015 to follow 
the latest tech-
nologies closely 
and they were 
very pleased. 
Saying “I would 
like to state that 
I was welcomed 
by Parantez 
Group as well 
as this”, GAYE 
adds: “Our big-
gest expectation 
about IDMA is to 
provide the la-
test technologies at the exhibition and to contribute to the 
development of our country’s businessmen working in this 
industry and our members throughout Senegal market.”

PALESTINE COMMITTEE 
AT IDMA FOR THE FIRST TIME

Palestine Food Industry Union is another non-
governmental organization supporting IDMA 2017. Nasr 
ATYANI, General Manager of the Union states that they 
haven’t visited IDMA before however they made a serio-
us decision about visiting IDMA after they contacted Pa-
rantez Fair representatives. Saying “We have decided to 
bring industry professionals with us”, ATYANI continues as 
follows: “We want industry professionals to benefit from 
this exhibition, to see the latest technologies especially the 
machines for grain and milling industry. All in all, Turkey is 
a developed country in production of these technologies.”

PORTEKİZ DERNEĞİ IACA 
İDMA’YA HAZIRLANIYOR
Portekiz Birleşik Yem Derneği (IACA) de İDMA’nın ta-

nıtımı için çalışmalar yürüten derneklerden birisi. IACA 
Genel Sekreteri Jaime PİÇARRA, İDMA’ya bugüne kadar 
hiç katılmadıklarını ancak 2017 için bu yönde çalışmalar 
yaptıklarını belirtiyor. “Hem kuruluşumuzu öne çıkarmak 
hem de İDMA’nın Portekiz’deki bilinirliğini arttırmak için 
dernek üyelerimizle İDMA’ya destek olacağız.” diyen Pi-
çarra, şunları ekliyor: “İDMA’yı kuruluşumuzun dergisi olan 
“Alimentação Animal” üzerinden de tanıtmaya ve destek 
olmaya devam ediyoruz.”

SENEGAL DERNEĞİ DE STANDIYLA İDMA’DA
İDMA 2017 Fuarı’nda stant açmayı planlayan dernekler-

den biri de Senegal Ulusal Fırıncılık Federasyonu (FNBS). 
FNBS Başkanı Mamadou GAYE, yeni teknolojileri yakın-

dan takip et-
mek için İDMA 
Fuarı’nı ilk kez 
2015’te ziyaret 
ettiğini ve çok 
memnun kal-
dığını belirtiyor. 
“Bunun yanı 
sıra Parantez 
Grup tarafından 
da çok iyi kar-
şılandığımı be-
lirtmek isterim.” 
diyen GAYE, 
şunları ekliyor: 
“İDMA’dan en 
büyük beklen-
timiz, son tek-
nolojileri en iyi 
şekilde fuara 

taşıması ve böylece gerek dernek üyelerimizin gerekse 
ülkemizde bu sektörde faaliyet gösteren iş adamlarımızın, 
Senegal pazarında ilerlemesine katkıda bulunması.” 

FİLİSTİN HEYETİ İLK KEZ İDMA’DA OLACAK
Filistin Gıda Sanayi Birliği, İDMA 2017’ye destek veren 

bir diğer sivil toplum kuruluş. Birliğin Genel Müdürü Nasr 
ATYANİ, daha önce İDMA’yı ziyaret etmediklerini ancak 
Parantez Fuarcılık temsilcileriyle görüştükten sonra fuarı 
ziyaret etme konusunda ciddi bir karar aldıklarını belir-
tiyor. “Yanımızda bu sektörle ilgili iş adamlarını getirme-
ye karar verdik.” diyen ATYANİ, şöyle devam ediyor: “İş 
adamlarımızın bu fuardan faydalanmalarını, aynı zaman-
da en son teknolojileri görmelerini, özellikle de tahıl ve 
değirmen sektörüne yönelik makineleri görmelerini isti-
yoruz. Sonuçta Türkiye bu teknolojilerin üretiminde ge-
lişmiş bir ülke.”
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The 15th International Congress for Manufacturers of Bis-
cuit, Pasta and Industrialized Bread & Cakes is held from 22 
to 24 September this year in Florianopolis, Santa Catarina, 
Brazil. The event, which will gather executives and entrepre-
neurs in the sector, aims to contribute to the strengthening 
and growth of these categories. According to Claudio Zanão, 
executive president of the Brazilian Manufacturers Associa-
tion of Biscuits, Pasta, Industrialized Breads & Cakes (ABI-
MAPI), the entity that organizes the Congress, there will be 
three days dedicated to the food industry, with the debate on 
trends consumption and market analysis of products derived 
from wheat and other cereals, as well as the discussion on 
the impacts of the crisis in the country. “We want to dissemi-
nate good management practices, integrating professionals 
in favor of the development of the industry” he says.

National and international current legislation and food re-
gulations; strategies and relationships between people and 
brands; changes in the market; consumption in year of cri-
sis and technological innovations for retail´s future will be 
other themes presented during the congress. In addition to 
the seminars, there will also be an exhibition of equipment 
and raw materials suppliers with sector´s leading news and, 
for the first time, the Business Roundtable with internatio-
nal buyers. Promoted to the members of the sector pro-
ject ABIMAPI Brasil Export, in partnership with the Brazilian 
Trade and Investment Promotion Agency (Apex-Brasil), this 
dynamic will benefit Brazilian exporters and will enable the 
promotion of their products in the international market. 

15. Uluslararası Bisküvi, Makarna ve Endüstriyel Ekmek 
& Kek Üreticileri Kongresi bu yıl 22-24 Eylül tarihlerinde 
Brezilya’nın Santa Catarina Eyaleti, Florianapolis şehrin-
de gerçekleşecek. Sektördeki yöneticileri ve girişimcileri 
bir araya getirecek olan etkinlik endüstrinin geliştirilmesi 
ve güçlendirilmesini amaçlıyor. Organizatör kurum Brezil-
ya Bisküvi, Makarna, Endüstriyel Ekmek & Kek Üreticileri 
Derneği’nin (ABIMAPI) başkanı Claudio Zanão, tüketim 
eğilimleri, buğday ve tahıl bazlı ürünlerin pazar analizleri 
ve ülkedeki krizin etkilerinin üç gün boyunca ele alınaca-
ğını belirterek şunları söyledi: “İyi yönetim uygulamalarını 
yaymak ve profesyonelleri sektörümüzün gelişimiyle bü-
tünleştirmek istiyoruz.” 

Mevcut olan ulusal ve uluslararası mevzuat ve gıda 
düzenlemeleri, stratejiler, insanlar ile markalar arasın-
daki ilişki, pazardaki değişimler, kriz döneminde tüke-
tim ve perakende sektörünün geleceği için teknolojik 
yenilikler kongre süresinde ele alınacak konulardan ba-
zıları. Bu seminerlerin yanı sıra, Konge boyunca yep-
yeni ürünleriyle ekipman ve hammadde tedarikçilerinin 
sergisi ve ilk kez uluslararası alıcıların katıldığı yuvarlak 
masa toplantısı da gerçekleştirilecek. Brezilya Ticaret 
ve Yatırım Destekleme Ajansı (Apex-Brasil) ortaklığı ve 
ABIMAPI Brasil Export Sektör Projesi üyelerinin girişi-
miyle gerçekleştirilen bu etkinliğin Brezilyalı ihracatçıla-
ra fayda sağlaması ve ürünlerinin uluslararası pazarda 
tanıtımını sağlaması bekleniyor. 

15th International Congress for Manufacturers of Biscuit, Pasta and Industrialized Bread & Cakes 
will be held by ABIMAPI in September. The event that takes place in Brazil brings together the main 
leaders of the biscuits, pasta and bread industry.

ABIMAPI’nin düzenlediği 15. Uluslararası Bisküvi, Makarna ve Endüstriyel Ekmek & Kek Üreticileri 
Kongresi Eylül ayında kapılarını açıyor. Brezilya’da gerçekleştirilecek etkinlik bisküvi, makarna ve 
ekmek endüstrisinin liderlerini bir araya getirecek.

Bisküvi, makarna 
ve ekmek endüstrisi 
Brezilya’da toplanıyor

Biscuits, pasta 
and bread industry 
gathers in Brazil
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Canada Bread Company, one of the leading produ-
cers of packaged bread and bakery products, announ-
ced that it will close its bakery in North Bay, Ontario on 
August 5, 2016. In a company news release the com-
pany states that products made at the North Bay, like 
buns, rolls and sliced breads, bakery can be produced 
at other bakeries in Ontario and Quebec where there is 
available capacity with improved speed and efficiency. 

The bakery in North Bay is a 30,000 square-foot faci-
lity that employs approximately 62 associates.  “Our in-
dustry is under mounting competitive pressure to beco-
me more efficient and this means we have to make very 
difficult decisions,” said Jennifer Park, Vice President, 
Operations, Canada Bread in the release.

Paketlenmiş ekmek ve unlu mamul piyasasının önde ge-
len üreticilerden biri olan Canada Bread, Kanada’nın Ontario 
eyaletindeki North Bay şehrinde bulunan fırınlarını 5 Ağustos 
2016 tarihinde kapatacaklarını duyurdu. Şirketten yapılan 
açıklamaya göre, roll ekmeği, dilim ekmek ve küçük ekmek 
gibi North Bay’de üretilen unlu mamuller daha yüksek hız ve 
etki düzeyiyle yeterli kapasiteye sahip olan Ontario ve Que-
bec eyaletlerindeki diğer fırınlarda da üretilebilecek. 

North Bay’deki fırın 30,000 metre karelik alana yayılan ve 
yaklaşık 62 çalışanı bulunan bir kurum. Canada Bread’in 
Operasyonlar bölümü Müdür Yardımcısı olan Jennifer Park, 
yaptığı açıklamada şu yorumda bulundu: “Endüstrimiz daha 
etkili bir hale gelebilmek için rekabetçi bir baskı altında ve bu 
da bizi hayli zor kararlar almaya mecbur bırakıyor.”

Canada Bread announced plans to close its bakery in Ontario on August, 2016. 
Canada Bread şirketi Ontario’da bulunan fırınını Ağustos 2016 itibariyle kapatmayı planladıklarını duyurdu.

Canada Bread, Ontario’daki 
faaliyetlerine son veriyor

Canada Bread 
shutting down 
operations in Ontario

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

ConAgra Foods announced that 
as of June 2, the company has dis-
continued the use of Partially Hydro-
genated Oils (PHOs), known mostly 
as trans-fat, in the manufacturing 
of all spreads in the company’s 
portfolio. This decision includes 
the company’s famous brands like 
Fleischmann’s and Blue Bonnet. In 
2015, The Food and Drug Administ-
ration (FDA) announced that food 
companies have three years to re-
move PHOs from food products unless the particular 

ConAgra Foods, Kısmı Hid-
rojenleşme ile Oluşan Yağları 
(PHO), bilinen ismiyle trans yağ-
ları şirket bünyesindeki ürünlerde 
2 Haziran’dan itibaren artık kul-
lanmayacaklarını duyurdu. Bu ka-
rar şirketin Fleischmann’s ve Blue 
Bonnet gibi ünlü markalarını da 
kapsıyor. 2015 yılında ABD Gıda 
ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 
yapılan açıklamada, FDA’nın bazı 
gıda katkı maddelerinde PHO kul-

lanımına özel izin vermediği müddetçe, gıda şirketleri-

ConAgra Foods announced to abandon the use of trans-fat in the manufacturing of all spreads in 
the company’s portfolio.
ConAgra Foods, şirket portföyündeki tüm ürünlerin üretiminde trans yağ kullanımını bırakacak-
larını duyurdu.

ConAgra Foods trans yağdan vazgeçiyor

ConAgra foods removing trans-fat
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use of PHO is permitted by a food additive petition cur-
rently under review by FDA. ConAgra began transitio-
ning away from PHOs in 2006 and has removed the vast 
majority from the company’s portfolio by using a variety 
of ingredients and preparation techniques that mainta-
in the foods’ taste. “Our goal is to continue to provide 
our consumers with great tasting food made with high-
quality ingredients at reasonable prices,” said Colleen 
Bailey, brand director, ConAgra. “We are pleased to 
have removed PHO from our spreads well in advance of 
the FDA’s timeline.”

ne ürünlerinde PHO kullanımına son vermeleri için üç yıl 
süre tanındığı belirtildi.  ConAgra ise 2006 yılında PHO 
kullanımını durdurmaya başlamıştı. Bu geçişi ise gıdala-
rın lezzetini koruyacak çeşitli malzemeler ve hazırlama 
teknikleri kullanarak şirket portföyünün büyük çoğunlu-
ğunda sağlamış oldu. ConAgra marka direktörü Colle-
en Bailey, “Hedefimiz müşterilerimize lezzetli yiyecekleri 
makul fiyatlarla ve kaliteli malzemelerle sunmaya devam 
etmektir. FDA’nın belirlediği takvimden çok önce trans 
yağı kullanımını bırakma konusunda harekete geçtiğimi-
ze çok memnunuz.” dedi.

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

The pasta produced by Salva Gıda using germ, na-
mely the vital nutrition source in the wheat, was granted 
a silver medal by passing the entire consumer product 
tests by Monde Selection which operates since 1961. 
Selva Gıda Foreign Trade Director Ali Küçükçolak got 
the award in the name Selva Gıda.

Selva Gıda General Manager Özkan Koyuncu com-
mented on this tremendous success: “We present our 
products that we obtained from the high quality durum 
wheat in Anatolia, especially in Konya plain for 27 years. 
As Selva Gıda, our goal is to bring people together with 
“Real Food”. In our high-speed life, the time allocated 
for meals really shortens. 
In this regard, practical and 
healthy products become 
really important. While imp-
roving our product range, 
we consider this fact and 
try to form innovative pro-
ducts that mix health and 
taste. Wheat germ pasta 
is one of our products that 
is produced with regard to 
this understanding and it 
is extremely important for 
us to be approved on an 
international basis. It is a 
great honour to bring inter-
national awards to Turkey, 
as being a brand founded 
in this country.”

Selva Gıda’nın buğdayın en hayati besin deposu olan 
rüşeym ile ürettiği makarnası, 1961 yılından bu yana fa-
aliyet gösteren Monde Selection’ın tüketici ürünleri test-
lerinden geçerek gümüş madalya ödülünün sahibi oldu. 
Selva Gıda adına ödülü Selva Gıda Dış Ticaret Direktörü 
Ali Küçükçolak aldı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Selva Gıda Genel Müdü-
rü Özkan Koyuncu; “27 yıldır, Konya ovası başta olmak 
üzere Anadolu’da yetişen en kaliteli durum buğdayından 
ürettiğimiz ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. Selva Gıda 
olarak amacımız insanları ‘Gerçek Gıda’ ile buluşturmak. 
Giderek hızlanan günlük hayatımızda yemeğe ayırdığımız 

süreler de kısalıyor. Dola-
yısıyla hem pratik hem de 
sağlıklı ürünler daha çok ön 
plana çıkıyor. Ürün gamımızı 
geliştirirken bu doğrultuda 
hareket ediyor ve sağlık ile 
lezzeti buluşturan yenilikçi 
ürünler üzerinde çalışıyoruz. 
Buğday Ruşeymli makarna 
da bu anlayışla geliştirdiği-
miz ürünlerimizden ve ulus-
lararası düzeyde ürünümü-
zün aldığı kalite tescili, bizim 
için çok kıymetli. Bu top-
raklarda kurulan bir marka 
olarak ülkemize uluslararası 
alanlarda ödüller kazandır-
mak bizim için büyük bir 
onurdur.” dedi.

Selva Gıda was granted a silver medal thanks to its Wheat Germ pasta by Monde Selection, one of 
the prestigious quality institutes in the world.

Selva Gıda, dünyanın en itibarlı kalite enstitülerinden biri olarak kabul edilen Monde Selection’da 
Buğday Ruşeymli makarnası ile gümüş madalya ödülüne lâyık görüldü. 

Selva Gıda gümüş madalya kazandı

Selva Gıda is awarded with a Silver Medal
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Having production facilities in 28 countries, opera-
ting in over 100 countries, Zeelandia which is a family 
company based in the Netherlands continues to provide 
contribution to the development of the pastry tortilla with 
creative products. Founded in 1900, the company plays 
an important role in the development of the industry and 
pastry tortilla with creative products and marketing met-
hods for over a century. Zeelandia’s product portfolio by 
building their own facilities in Turkey, started production 
in 2003 at Hayrabolu and there are three categories of 
tortilla, baking and frying, including oil separator.

Developers in Zeelandia performing the production of bre-
ad are described as an important product group for bread 
category. The developers of bread both provide easy wor-
kability by increasing the tolerance of the dough and make 
high and quality bread production possible. Using bread de-
velopers provides improve in bread volume, crust color, pore 
structure, soft recovery. In the bread developer portfolio of 
Zeelandia, there are Gamma brand enzyme mixes suitable to 
the new Codex, hamburger, toast, German type rollers and 
products suitable to frozen processes with Nordix brand. 

Zeelandia bread developers, by giving the dough a 
high tolerance, provides advantages like reducing the 
process errors, saving time by conditioning the dough 
fast with mixer and increasing the bread quality. Also, fro-
zen bread developers enable to capture the performance 
of fresh products in different processes. 

28 ülkede üretim yapan, 100’ün üzerinde ülkede de 
faaliyet gösteren Hollanda merkezli aile şirketi Zeelandia, 
yaratıcı ürünleriyle ekmekçilik ve pastacılık sektörünün ge-
lişimine katkı sunmaya devam ediyor. 1900 yılında kurulan 
şirket, yüzyılı aşkın süredir yaratıcı ürünleri ve pazarlama 
yöntemleri ile ekmekçilik ve pastacılık sektörünün gelişi-
minde önemli rol oynuyor. 2003 yılında Hayrabolu’da ken-
di tesisini kurarak üretime başlayan Zeelandia Türkiye’nin 
ürün portföyünde, ekmekçilik, pastacılık ve tava ayırıcı 
yağlar olmak üzere 3 kategori bulunuyor. 

Zeelandia’nın üretimini gerçekleştirdiği ekmek geliştirici-
ler, ekmekçilik kategorisi için önemli bir ürün grubu olarak 
nitelendiriliyor. Ekmek geliştiriciler, hem hamur toleransını 
arttırarak kolay işlenebilirliği sağlıyor hem de yüksek ve 
standart kalitede ekmek üretimini mümkün kılıyor. Ekmek 
geliştiricilerin kullanımı; ekmek hacminde, kabuk rengin-
de, gözenek yapısında, yumuşaklıkta iyileşme sağlıyor. 
Zeelandia’nın ekmek geliştirici ürün portföyünde, Gamma 
markasıyla yeni kodekse uygun enzim karışımları, ham-
burger, tost, Alman tipi kabuklu roller ile Nordix markasıyla 
donuk proseslere uygun ürünler bulunuyor. 

Zeelandia ekmek geliştiricileri, hamura yüksek tolerans 
vererek proses hatalarını azaltma, mikserde hamuru hızlı 
olgunlaştırarak zaman tasarrufu sağlama ve ekmek kalite-
sini arttırma gibi avantajlar sağlıyor. Ayrıca donuk ekmek 
geliştiricileri de, farklı proseslerde taze ürün performansı-
nın yakalanmasını sağlıyor.

Zeelandia is a family owned company based in the Netherlands, developed with the developers of 
the bread, and the dough provides by increasing the tolerance of both high and standard quality 
makes possible the production and easy workability of bread.

Hollanda merkezli bir aile şirketi olan Zeelandia, geliştirdiği ekmek geliştiricilerle, hem hamur tole-
ransını arttırarak kolay işlenebilirliği sağlıyor hem de yüksek ve standart kalitede ekmek üretimini 
mümkün kılıyor.

Zeelandia, ekmek 
geliştiricileriyle fark 
yaratıyor

Zeelandia makes 
a difference 
with bread developers
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Mondelēz International officially began the construction 
of a new global Research, Development & Quality (RDQ) 
site in Bielany Wroclawskie, Poland. The company is 
planning to make $15 million investment in state-of-the-
art innovation hub for chocolate and biscuits sections. 
The state-of- the-art research and development facility is 
expected to open in the first quarter 2017 and will sup-
port new products and technologies for beloved Power 
Brands like Cadbury Dairy Milk, Milka, Barni and Oreo. 
The site will also be equipped with innovation labs, a new 
pilot plant and a “collaboration kitchen,” a creative space 
for new ideas and experimentation. The company states 
the investment will not only boost the company’s already 
innovative global chocolate and biscuit power brands, 
but it is also expected to host 250 scientists, engineers 
and other specialists recruited from all over the world, 
including Poland.

Morinaga American Foods, Inc., a subsidiary of Mori-
naga & Co., Japan’s largest international confectionary 

Mondelēz International, Polonya’nın Bielany Wroclaws-
kie bölgesinde yeni bir küresel Araştırma, Geliştirme ve Ka-
lite merkezinin inşasına resmi olarak başladığını duyurdu. 
Çikolata ve bisküvi alanlarında teknoloji harikası yeniliklerin 
merkezi olacak bu merkez için 15 milyon dolarlık bir yatırım 
planlanmış durumda. 2017 yılının ilk çeyreğinde açılması 
beklenen son teknoloji Ar-Ge tesisi, Cadbury Sütleri, Milka, 
Barni ve Oreo gibi sevilen güçlü markalar için yeni ürünler 
ve teknolojiler üretilmesini destekleyecek. Tesis aynı za-
manda inovasyon laboratuarları, yeni bir pilot tesis ve yeni 
fikirler ve deneyler için yaratıcı bir alan oluşturacak “işbirliği 
mutfağı”yla donatılacak. Şirket, bu yatırım sayesinde şirke-
tin zaten yenilikçi olan küresel çikolata ve bisküvi marka-
larının daha da güçleneceğini dile getirdi. Ayrıca bu yeni 
merkezin Polonya da dâhil olmak üzere, dünyanın dört bir 
yanından gelecek 250 bilim insanı, mühendis ve uzmana 
da iş olanağı sağlaması bekleniyor.

Japonya’nın en büyük uluslararası şekerleme imalatçı-
sı olan Morinaga & Co. şirketinin alt şirketlerinden olan 

Mondelēz International announced the construction of a new Research and Development center has 
begun in Poland. The $15 million center will be an innovation hub for chocolate and biscuits sections.

Japan’s largets confectionery maker Morinaga started to build its first production facility in USA. 
The company expects to invest $48 million at the new plant by 2017.

Mondelēz International, Polonya’da yeni bir Araştırma Geliştirme merkezinin inşaatına başlandığını 
duyurdu. 15 milyon dolarlık bu merkez, çikolata ve bisküvi bölümleri için bir yenilik alanı olacak.

Japonya’nın en büyük şekerleme imalatçısı Morinaga, ABD’deki ilk üretim tesisinin yapımına başla-
dı. Şirket bu yeni fabrikaya 2017 yılına dek 48 milyon dolar yatırım yapmayı düşünüyor.

Mondelez, Polonya’da yeni 
bir Ar-Ge merkezi inşa ediyor

Morinaga, ABD’deki ilk fabrikasını açıyor

Mondelez to build new 
R&D center in Poland

Morinaga opens first plant in USA
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and candy maker, announced 
that it is opening its first produc-
tion facility in the United States. 
The grand opening ceremony 
was held at the 21-acre site in 
Mebane, North Carolina, USA. 
Morinaga expects to invest $48 
million at the new plant by 2017 
and has hired 87 employees so 
far. While Morinaga & Co. makes 
chocolates, caramel and bis-
cuits, ice cream and more, the 
Orange County plant will produ-
ce “HI-CHEW,” a chewy fruit-fla-
vored snack, similar to Starburst that holds the number 
one spot in Japan.

Morinaga American Foods, Inc., 
Birleşik Devletler’deki ilk üretim 
tesisinin açılacağını duyurdu. Te-
sisin büyük açılış töreni, Kuzey 
Carolina eyaletindeki Mebane’de 
bulunan 8 hektarlık alanda ya-
pıldı.  Morinaga bu yeni tesiste 
48 milyon dolar yatırım yapmayı 
planlıyor ve şimdiden 87 kişi işe 
alındı. Morinaga & Co. çikolata-
lar, karamelli bisküviler, dondur-
ma ve daha da fazlasını üretir-
ken, Orange County’de bulunan 
fabrika “HI-CHEW” üretecek. 

“HI-CHEW” Japonya’da çok popüler olan Starburst ben-
zeri meyve aromalı yeni bir yumuşak şekerleme.

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

Northumbrian Fine Foods (NFF) announced it is inves-
ting 1.2 million pound to expand capacity at its Gateshead 
facility in UK. The investment is the result of soaring de-
mand for the company’s biscuits in the ‘free from’ sector 
that has seen turnover increase over the last five years by 
80%. The baking oven will increase production capacity at 
NFF by 40% and will principally focus on the manufacture 
of ‘indulgent’ cookies, rotary moulded biscuits and bake 
bars such as Granola. Commenting on the investment, 
Stewart McLelland, managing director of NFF, said: “The 
new baking oven will play a key role in meeting current 
demand and also ensure that we can continue to grow the 
business significantly over the coming years.”

Northumbrian Fine Foods (NFF), Birleşik Krallık’taki 
Gateshead tesisinde kapasiteyi arttırmak için 1.2 milyon 
pound yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırım, piyasa-
da şirketin bisküvilerine yönelik yükselen talebin bir so-
nucu, kaldı ki şirket son beş yılda %80’lik bir ciro artışı 
yaşadı. Bu yeni fırın NFF’deki üretim kapasitesini %40 
arttıracak ve özellikle yumuşak kurabiyeler, dönen kalıplı 
bisküviler ve Granola gibi barların üretimine yoğunlaşa-
cak. NFF İdari Direktörü Stewart McLelland, bu yatırımı 
yorumlarken şu ifadeleri kullandı: “Yeni alınacak pişirme 
fırını, mevcut talebi karşılamada önemli bir rol oynayacak 
ve ilerleyen yıllarda işimizi büyütmeye devam etmemizi 
sağlayacak.”

Northumbrian Fine Foods, the UK’s biggest gluten-free biscuit manufacturer, is investing 1.2 mil-
lion pound in new baking production capabilities at their Gateshead facility.
Birleşik Krallık’taki en büyük glütensiz bisküvi üreticisi olan Northumbrian Fine Foods, Gateshead 
tesislerinde kullanılacak yeni üretim araçları için 1.2 milyon pound yatırım yapıyor.

NFF, 1.2 milyon pound 
yatırım yapacak

NFF invests 
1.2 million pound
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Nestlé has entered into an agreement to sell its Ita-
lian confectionery brands, which include Rossana and 
Glacia, to Italian group Fida for an undisclosed sum. 
The deal, which also includes Nestlé’s Fluxes, Fruttal-
legre and Lemoncella brands, is set to strengthen Fida’s 
position in the candy market, which stands at 3.5%. 
Fida’s sales reached $16.8 million in 2015 and its con-
fectionery brands include Bonelle, Sanagola, Charms, 
Gnammy, Tenerezze and Gocce. When the selling is 
completed, all of the products will be produced Fida’s 
Castagnole Lanze factory in Asti, Italy. Fida president 
and CEO Eugenio Pinel said the agreement will allow it 
to strengthen the company’s market position by expan-
ding their product portfolio. The transaction is expected 
to close by the end of June.

Nestlé, Rossana ve Glacia gibi İtalyan şekerleme mar-
kalarını, açıklanmayan bir tutar karşılığı İtalyan grup şirketi 
Fida’ya satmak üzere bir anlaşmaya imza attı. Nestlé’nin 
Fluxes, Fruttallegre ve Lemoncella markalarını da içeren 
bu anlaşma, Fida’nın şekerleme piyasasındaki % 3,5’lik 
pozisyonunu sağlamlaştıracak. 2015 yılında Fida’nın sa-
tışları 16,8 milyon dolara ulaştı ve bünyesindeki markalar 
arasında Bonelle, Sanagola, Charms, Gnammy, Tenerez-
ze ve Gocce bulunuyor. Satış tamamlandığında, ürünlerin 
tümü Fida’nın İtalya, Asti’de bulunan Castagnole Lanze 
fabrikasında üretilecek. Fida Yönetim Kurulu Başkanı ve 
CEO Eugenio Pinel, bu anlaşma sayesinde ürün portföy-
lerini genişleterek şirketin pazardaki konumunu güçlendi-
rebileceklerini dile getirdi. Söz konusu satış işleminin Ha-
ziran ayının sonunda bitirilmesi bekleniyor. 

Nestlé has announced plans to sell its Italian confectionery brands to Italian group Fida, which 
is has a leading position in the jelly sweet market.
Nestlé, kendi bünyesindeki İtalyan şekerleme markalarını jöle şekerleme pazarında önemli bir po-
zisyona sahip olan İtalyan grup şirketi Fida’ya satmayı planlıyor.

Nestlé, İtalyan şeker 
markalarını Fida’ya satıyor

Nestlé sells Italian 
candy brands to Fida

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

Nissin is expected to spend nearly $94.4 million on the 
two plants to be set up in Hong Kong and Chinese main-
land, both of which will begin operations as early as next 

Nissin, Hong Kong ve Çin anakarasında kurulacak ve her 
ikisi de hemen önümüzdeki yıl faaliyete geçecek olan fab-
rikalara 94.4 milyon dolar harcayacak. Çin’in Zhejiang böl-

Japan’s Nissin Foods Holdings plans to set up new factories in Hong Kong and the Chinese main-
land this year, part of the instant noodle maker’s push to expand its footprint in China.
Hazır noodle üreticisi olan Japon şirket Nissin Food, bu yıl Çin’deki girişimlerini genişletmek için 
Hong Kong’da ve Çin anakarasında yeni fabrikalar kurmayı planlıyor.

Nissin Food, Çin’de yeni fabrikalar inşa edecek

Nissin Food building new plants in China
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Tiger Brands, one of the leading food producers, anno-
unced to stop its Ethiopia business after it disposed of a Ni-
gerian venture. However, the company said the exit did not 
signal a retreat from the rest of Africa, but was rather a rea-
lignment of its growth strategy. The continent’s largest food 
producer said it would offload its 51% stake in East African 
Tiger Brands Industries (Eatbi) to its joint venture partners. It 
is said, the company’s new strategy would focus on strong 
brands and categories in which it had a proven track record 
and the company states Its core competencies are in food 
products, such as Albany bread; breakfast cereals including 
Jungle Oats; Tastic rice; maize brand Ace; tinned fruit and 
vegetables such as Koo; and energy drinks.

Önde gelen gıda üreticilerinden Tiger Brands, Nijer-
ya’daki girişimi bıraktıktan sonra Etiyopya’daki işlerini de 
durduracağını açıkladı. Ancak şirket bu ayrılığın Afrika’nın 
kalanından da geri çekilme anlamına gelmediğinin altını 
çizerek, kendi büyüme stratejilerini yeniden düzenlemeye 
ihtiyaç duyduklarını belirtti. Kıtanın en büyük gıda üreticisi, 
Doğu Afrika Tiger Brands Endüstrileri’ndeki (Eatbi) %51’lik 
payını iş ortaklarına devredeceğini açıkladı. Söylenenlere 
göre, şirketin yeni stratejisi başarısı kanıtlanmış markalara 
ve kategorilere yoğunlaşmak. Albany ekmeği, Jungle Oats 
gibi kahvaltılık gevrekler, Tastic pirinç, mısır markası Ace, 
Koo gibi konserve sebze ve meyveler ve enerji içecekleri 
gibi gıda ürünleri Tiger Brands’ın temel yetkinlik alanları.

Tiger Brands exists from a major African market, with the sale of its stake in an Ethiopian business 
less than six months after it disposed of a Nigerian venture.
Tiger Brands, Nijerya’daki yatırımından vazgeçtikten yaklaşık altı ay sonra, Etiyopya işletmesindeki 
hissesinin de satışıyla birlikte Afrika’daki büyük bir pazarından daha çıkmış oluyor.

Tiger Etiyopya’dan çekiliyor

Tiger exits from Ethiopia

year. A plant in Pinghu, a city in 
China’s Zhejiang Province, will ser-
ve as a production base for noodles 
packaged in cups. A sprawling ma-
nufacturing complex in Hong Kong 
will replace the existing plant. The 
new facility will manufacture popular 
noodle brands that come in pouches. 
The company plans to spend 150 bil-
lion yen on both offshore and domes-
tic facilities through fiscal 2020. Posi-
tioning the China-Hong Kong region 
as a key market, Nissin is prioritizing 
building the new plants over revam-
ping aging factories back home.

gesinde bulunan Pinghu şehrindeki 
fabrika, bardaklarda paketlenmiş no-
odlelar için üretim tesisi olarak hizmet 
verecek. Hong Kong’ta kurulacak 
geniş üretim kompleksi ise mevcut 
fabrikanın yerini alacak. Bu yeni te-
sis, poşetlerde satılan popular nood-
le markalarının üretiminden sorumlu. 
Şirket, hem denizaşırı hem de yurti-
çi tesislerinde 2020 mali yılına değin 
150 milyar yen harcamayı planlıyor. 
Çin-Hong Kong bölgesini kilit pazar 
olarak konumlayan Nissin, mevcut 
eski fabrikaları yenilemektense yeni 
fabrikalar yapmaya öncelik veriyor.
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Olam in Nigeria has won an award for the most impactful in-
vestment in Agriculture at the annual Lagos Chamber of Com-
merce and Industries’ (LCCI) Awards 2016, held at Muson 
Centre, Lagos recently. The company’s two strategic invest-
ments in acquisition of food processing plant and start-ups 
in animal feeds/poultry production respectively played a major 
role in their clinching the award. Specifically, Olam invested 275 
million in the acquisition of BUA pasta and flour plant, Lagos 
and 150 million dollars in animal feeds and poultry in Kaduna 
and Kwara States totaling 425 million dollars within the period. 
Receiving the award on behalf of his company, Ade Adefeko, 
Head Corporate and Government Relations, Olam Nigeria, 
thanked the LCCI for recognizing the company’s investment 
in Nigeria at this critical time when oil prices have plummeted 
thereby leading to dwindling fortunes in the national economy.

Nijerya’daki Olam şirketi, Lagos’ta düzenlenen 2016 
Ticaret ve Endüstri Odası Ödülleri’nde (LLCI) Tarım ala-
nında en etkili yatırım ödülünü kazandı. Bu ödüle gi-
den yolda şirketin gıda işleme fabrikası ve hayvan yemi 
üretimi için yeni oluşumları bünyesine katması gibi iki 
stratejik yatırım önemli rol oynadı. Olam, Lagos’taki 
BUA makarna ve un fabrikası için 275 dolar yatırım ya-
parken, Kaduna ve Kwara eyaletlerinde bulunan hayvan 
yemi ve kümes hayvanları tesisi için 150 milyon dolar 
harcadı ve bu dönemi 425 milyon dolar yatırımla ka-
pattı. Şirket adına ödülü alan Kurumsal ve İdari İlişkiler 
Müdürü Ade Adefeko, petrol fiyatlarının düştüğü ve milli 
ekonominin gittikçe küçüldüğü böyle kritik bir zamanda 
Olam Nijerya’nin yatırımlarını takdir ettikleri için LCCI’ye 
teşekkürlerini sundu.

Olam Nijerya, LCCI yatırım ödülünü kazandı

Olam Nigeria wins LCCI’s investment award

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

United Biscuits president Jayant Kapre has quit its po-
sition as president for India and South East Asia. Kapre 
is joining American flavors maker International Flavors 
& Fragrances (IFF), a business-to-business supplier of 
flavors to makers of soft drinks, biscuits, confectionery 
and alcoholic beverages. He is taking over as managing 
director of the firm. United Biscuits is yet to name a suc-
cessor to Kapre who was the first employee of the Bri-
tish biscuit maker in the country, joining as president for 
India and South East Asia in 2009.

United Biscuits Başkanı Jayant Kapre, Hindistan ve 
Güneydoğu Asya için yürüttüğü Genel Müdürlük görevini 
bıraktı. Kapre, meşrubat, bisküvi, şekerleme ve alkollü 
içki imalatçılarına aroma tedarik eden Amerikan şirketi 
International Flavors & Fragrances (IFF) bünyesine ka-
tıldı. Kapre, burada İdari Direktör görevini üstlenecek. 
2009 yılında United Biscuits şirketine Hindistan ve Gü-
neydoğu Asya’dan sorumlu Genel Müdür olarak katılan 
Kapre, Britanyalı bisküvi imalatçısının ülkedeki ilk çalışa-
nıydı ve yerine gelecek isim henüz açıklanmadı.

Jayant Kapre who has been the president of United Biscuits for India and South East Asia for 7 
years, resigned and joined American flavors maker International Flavors & Fragrances (IFF). 

United Biscuits’te 7 yıldır Hindistan ve Güneydoğu Asya’dan sorumlu Genel Müdür olarak görev 
yapan Jayant Kapre istifa ederek, Amerikalı aroma ve çeşni firması International Flavors & Frag-
rances (IFF) bünyesine katıldı.

Jayant Kapre, 
United Biscuits’teki 
Genel Müdürlük 
görevini bıraktı

Jayant Kapre quits 
as President 
of United Biscuits
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“VİZYONUMUZ SAYGI 
DUYULAN GÜÇLÜ VE 

BAŞARILI BİR ENDÜSTRİ”

“The sector represents an annu-
al production of around 11.5 mil-
lion tons, a workforce of more than 
330.000 people and 12.300 compa-
nies. In 2013 exports reached 7.8 
billion euros, i.e. 10% of the total 
value of food exports from the Euro-
pean Union.”

“Sektörümüzde, yıllık 11,5 milyon ton üretim, 330.000 kişiden oluşan bir iş gücü ve 12.300 şirket 
bulunuyor. 2013 yılındaki ihracat, 7,8 milyar Euro’ya ulaştı, bu da Avrupa Birliği’nde gerçekleşen 
gıda ihracatlarının toplam değerinin %10’una eşdeğer bir rakam.”

LAURENCE VICCA, CAOBISCO

“OUR VISION IS 
A RESPECTED, STRONG AND 

SUCCESSFUL INDUSTRY” 

This month’s guest is Laurence Vicca, Communications 
and Projects Manager of Association of Chocolate, Bis-
cuit and Confectionery Industries of Europe (CAOBISCO). 
Coordinating the work of more than 400 experts within 
its Committees and Working Groups, CAOBISCO repre-
sents 17 national associations and 8 direct member com-
panies in Europe. Stating that their target is to develop an 
innovative, sustainable, competitive and creative choco-
late, biscuit and confectionery industry in Europe, VICCA 

Bu ayki konuğumuz Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şe-
kerleme Endüstrileri Derneği (CAOBISCO) İletişim ve 
Projeler Sorumlusu Laurence VICCA. Komite ve Çalışma 
Gruplarında 400’den fazla uzmanla birlikte çalışmalar 
yürüten CAOBISCO, Avrupa’da 17 adet ulusal derneğin 
ve doğrudan üye 8 şirketin çikolata, bisküvi ve şekerle-
me endüstrisinde temsilciliğini üstleniyor. Amaçlarının 
Avrupa’da sürdürülebilir, yenilikçi, rekabetçi ve yaratıcı bir 
çikolata, bisküvi ve şekerleme endüstrisi geliştirmek oldu-

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



July-September • Temmuz-Eylül 2016 27BBM DERGİSİ

INTERVIEW • RÖPORTAJ

says that the industry represents an annual production of 
around 11.5 million tons and 12.300 companies. 

Stating that export of chocolate, biscuit and confecti-
onery is equal to 10% of the total value of food exports 
from the European Union, Vicca answered the questions 
of our Magazine. We get the details from Laurence Vicca, 
Communications and Projects Manager of CAOBISCO. 

Ms. VICCA, firstly could you please give us some 
information about CAOBISCO (Association of Choco-
late, Biscuit and Confectionery Industries of Europe)? 
How many members do you have and what are your 
activities as an association in the industry?        

CAOBISCO is the Association of the Chocolate, Bis-
cuit and Confectionery Industries of Europe. We have 
17 national associations and 8 direct member compa-
nies, of which 6 are leading multinational companies. 
CAOBISCO’s mission is to support our member compa-
nies’ freedom to market their products in a flexible and 
responsible manner and; to support the development of 
an innovative, sustainable, competitive and creative cho-
colate, biscuit and confectionery industry in Europe that 
represents the values of our member companies.

Our vision is to build a strong and successful chocola-
te, biscuits and confectionery industry, respected by sta-
keholders with products enjoyed by consumers as part of 
a balanced diet. CAOBISCO and its members will follow 
this objective by encouraging the safety, quality and taste 
of their products, whilst maintaining the culture and tradi-
tion of their origins; that products comply with the regu-
latory framework at national and European level; and that 
raw materials are sourced and products manufactured in 
a responsible manner from an economic, environmental 
and social point of view.

Could you please give us some information about 
European chocolate, biscuit and confectionery in-
dustry? What can you say about the approximate 

ğunu belirten VICCA, sektörün 12 bin işletmeyi kapsadı-
ğını ve yıllık 11,5 milyon tonluk üretim gerçekleştirildiğini 
de söylüyor. 

Çikolata, bisküvi ve şekerleme ihracatının, Avrupa 
Birliği’nde gerçekleşen gıda ihracatlarının toplam değerinin 
%10’una eşdeğer olduğunu ifade eden Vicca, dergimizin 
sektörle ilgili sorunlarını yanıtladı. Ayrıntıları CAOBISCO İle-
tişim ve Projeler Sorumlusu Laurence Vicca’dan alıyoruz. 

Sayın VICCA, öncelikle bize CAOBISCO (Avrupa Çi-
kolata, Bisküvi ve Şekerleme Endüstrileri Derneği) hak-
kında biraz bilgi verebilir misiniz? Kaç üyeniz var ve bu 
endüstri alanında derneğinizin faaliyetleri nelerdir?

CAOBİSCO, Avrupa’daki çikolata, bisküvi ve şekerle-
me sanayilerinin bir araya geldiği bir dernek. Bünyemizde 
17 Ulusal Dernek ile 6’sı önemli çok uluslu şirketlerden 
olan 8 doğrudan üye şirket bulunuyor. CAOBISCO’nun 
misyonu üye şirketlerimizin ürünlerini esnek ve sorumlu-
luk sahibi bir biçimde piyasaya sunabilme özgürlüğünü 
desteklemek; üye şirketlerimizin değerlerini temsil ede-
cek şekilde, Avrupa’da sürdürülebilir, yenilikçi, rekabetçi 
ve yaratıcı bir çikolata, bisküvi ve şekerleme endüstrisinin 
gelişimini desteklemek. 

Vizyonumuz ise, tüketicilerin dengeli beslenme düzen-
lerinin parçası olacak ürünlerin yer aldığı ve paydaşlar 
tarafından saygı duyulan güçlü ve başarılı bir çikolata, 
bisküvi ve şekerleme endüstrisi inşa etmek. CAOBISCO 
ve üyeleri, bu hedefi yerine getirirken şunları göz önünde 
bulundurur: ürünlerin kökenlerindeki gelenekleri ve kültü-
rü korurken, bir yandan da güvenliği, kaliteyi ve lezzeti 
sağlamak; ürünlerin ulusal ve Avrupa standartları düze-
yindeki düzenleyici çerçevelere uymasını mümkün kılmak; 
hammaddelerin tedarik edilmesinde ve ürünlerin üretilme-
sinde ekonomik, çevresel ve toplumsal açılardan sorum-
luluk sahibi şekilde davranılmasını sağlamak. 

Bizi Avrupa çikolata, bisküvi ve şekerleme endüstrisi 
hakkında da biraz bilgilendirir misiniz? Bu sektördeki 
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number of producers operating in this sector and what 
are the manufactured product groups?

The sector represents an annual production of around 
11.5 million tons, a workforce of more than 330.000 people 
and 12.300 companies (99% small or medium sized enterp-
rises). In 2013 exports reached 7.8 billion euros, i.e. 10% 
of the total value of food exports from the European Union. 

Could you give us some information about con-
sumption trends in Europe?  What can you say about 
the consumption of confectionery, chocolate and ba-
kery products in Europe? 

As you can see in CAOBISCO’s 2015 Statistical Bulle-
tin, the leading product group in confectionery, chocolate 
and bakery products consumption in Europe is the fine 
bakery wares including all types of biscuits and cakes. 
Total production amount of fine bakery products in 2014 
is 4,034 million tons in Europe including Switzerland 
and Norway. Although this amount decreased compa-
red to 2013 (4,128 million tons), it is above chocolate 
and confectionery group. Chocolate consumption is also 
recorded as 2,534 million tons and the consumption of 
confectionery products is recorded as 1,623 million tons. 

The first five countries with their per capita biscuit con-
sumption amount exceeding 8 kg per year are Ireland, 
Netherlands, Belgium, Italy and Bulgaria. The first five 
countries in chocolate consumption are Germany, Esto-
nia, Sweden, United Kingdom and Denmark with their per 
capita consumption amount exceeding 6,5 kg. In confec-
tionery consumption, the first five countries are Sweden, 
Denmark, Germany, Finland and United Kingdom. 

imalatçıların yaklaşık olarak sa-
yısı kaçtır ve üretilen ürün grup-
ları nelerdir?

Sektörümüzde, yıllık 11,5 mil-
yon ton üretim, 330.000 kişiden 
oluşan bir iş gücü ve 12.300 
şirket bulunuyor (%99 KOBİ). 
2013 yılındaki ihracat, 7,8 mil-
yar Euro’ya ulaştı, bu da Avru-
pa Birliği’nde gerçekleşen gıda 
ihracatlarının toplam değerinin 
%10’una eşdeğer bir rakam. 
(Kaynak: Eurostat)

Biraz da tüketim trendlerinden 
bahsedebilir miyiz? Avrupa’da 
şekerleme, çikolata ve fırıncılık 
ürünleri tüketimi hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? 

CAOBISCO 2015 Yıllık rapo-
runda da görebileceğiniz gibi, 
Avrupa’nın şekerleme, çikolata 

ve fırıncılık ürünleri tüketiminde önde gelen ürün grubu 
tüm bisküvi ve kek türlerinin dahil olduğu fırıncılık ürün-
leridir. İsviçre ve Norveç de dahil olmak üzere, fırıncılık 
ürünlerinin 2014 yılında Avrupa bazındaki toplam tü-
ketim miktarı 4,034 milyon ton. Bu miktar 2013 yılına 
göre (4,128 milyon ton) düşüş göstermiş olsa da çiko-
lata ve şekerleme grubunun önünde yer alıyor. Çikolata 
tüketimi ise 2014 yılında 2,534 milyon ton, şekerleme 
ürünlerinin tüketimi ise aynı yıl 1,623 milyon ton olarak 
kaydedilmiş.

Yılda 8 kg’ı aşan kişi başı bisküvi tüketimiyle önde ge-
len ilk beş ülke İrlanda, Hollanda, Belçika, İtalya ve Bulga-
ristan. Çikolatada Almanya, Estonya, İsveç, Birleşik Kral-
lık ve Danimarka yıllık kişi başı 6,5 kg’ı aşan tüketimiyle 
ilk beş ülke. Şekerlemede ise yıllık kişi başı 4 kg’ı aşan ilk 
beş ülke İsveç, Danimarka, Almanya, Finlandiya ve Birle-
şik Krallık. 

Peki, Avrupa ülkelerinin bisküvi, çikolata ve şeker-
leme ürünleri ithalat/ihracat miktarları hakkında ne 
söyleyebilirsiniz? İhracatta önde gelen Avrupa ülkeleri 
veya bölgeleri hangileri?

Çikolata, bisküvi ve şekerleme ürünleri ihracatı 2014 yı-
lında 1,951 milyon ton. Bunun 979 bin tonu fırıncılık ürün-
leri; 684 bin tonu çikolata ve 287 bin tonu ise şekerleme. 
Avrupa 2014 yılında toplam 7.761 milyon euroluk ihracat 
gerçekleştirmiş. İhracatın gerçekleştirildiği önemli bölge-
ler ise yüzde 22 ile Avustralya/Asya, yüzde 19 ile NAFTA 
ülkeleri (ABD, Meksika ve Kanada), yüzde 16 ile de Avru-
pa Ekonomik Alanı (EEA). Ülke bazında ise ilk üçte ABD, 
İsviçre ve Rusya geliyor. 
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What can you say about the 
import/export amount of choco-
late, biscuit and confectionery 
products in Europe? Which Eu-
ropean countries or regions are 
prominent in imports/exports? 

Export amount of chocolate, 
biscuits and confectionery pro-
ducts is 1,951 million tons in 2014. 
979 thousand tons of this is of ba-
kery products; 684 thousand of it 
is of chocolate and 287 thousand 
of it is of confectionery products. 
Europe’s export value in 2014 is 
7,761 million euro. The destinati-
ons of exports are Australia/ Asia 
with 22%, NAFTA countries (USA, 
Canada and Mexica) with 19 per-
cent, European Economic Area 
(EEA) with 16 percent. On country 
basis, the leading countries are 
USA, Switzerland and Russia. 

Considering the regions chocolate, biscuit and con-
fectionery products are exported; the leading ones are 
EEA countries with 23 percent, Australia/Asia with 22 
percent, Mediterranean with 21 percent. On country ba-
sis, Switzerland, Turkey and China are the first three. 
Import amount of chocolate, biscuit and confectionery 
products is 475 thousand tons in 2014. 284 thousand 
tons of this is of bakery products, 130 thousand of it is 
of chocolate and 96 thousand of it is of confectionery 
products. 

Could you tell us about the targets of CAOBISCO 
and the projects that are carried out by CAOBISCO? 

On June 9th, 2016, CAOBISCO presented its enga-
gements on health & nutrition, with a particular focus on 
portions, to an assembly of Stakeholders in Brussels. We 
introduced our menu of options giving members the fle-
xibility to further reply to consumers’ concerns on health 
& nutrition. On this occasion we launched the brochure 
“CAOBISCO engagements on health & nutrition”. It is ac-
companied by a table listing examples of initiatives/activi-
ties that CAOBISCO members are implementing. 

CAOBISCO members are taking their responsibilities 
towards consumers, as well as towards suppliers. For 
instance, CAOBISCO/ECA/FCC has recently launched 
a new publication ‘Cocoa Beans: Chocolate & Cocoa 
Industry Quality Requirements’ and a website to help 
improve cocoa quality, including food safety aspects, 
by making relevant information more accessible:
ww.cocoaquality.eu

Çikolata, bisküvi ve şekerleme ürünlerinin ithal edildi-
ği bölgelere bakıldığında ise ilk sırada yüzde 23 ile EEA 
ülkeleri, yüzde 22 ile Avustralya/Asya ve yüzde 21 ile 
Akdeniz bölgesi geliyor. Ülke bazında İsviçre, Türkiye 
ve Çin’in ilk üçte yer aldığı söylenebilir. 2014 yılında 
çikolata, bisküvi ve şekerleme ürünleri ithalatı 475 bin 
ton olarak gerçekleşmiş. Bunun 284 bin tonu fırıncılık 
ürünleri, 130 bin tonu çikolata ve 96 bin tonu şekerle-
me ürünlerine ait. 

CAOBISCO’nun hedeflerini ve CAOBISCO tarafın-
dan yürütülen projeleri anlatabilir misiniz? 

9 Haziran 2016 tarihinde Brüksel’de paydaşlarla ger-
çekleştirilen toplantıda, CAOBISCO sağlık ve beslenme 
ile ilgili uğraşlarını, özellikle de porsiyon konusuna ağırlık 
vererek sundu. Üyelerimize tanıttığımız seçenek menüsü 
sayesinde, tüketicilerin sağlık ve beslenme konusundaki 
endişelerine daha iyi yanıt verebilme esnekliği sağlana-
caktır. 

Bu toplantıda “CAOBISCO sağlık ve beslenme et-
kinlikleri” broşürünü de sunduk. Broşüre, CAOBISCO 
üyelerinin uyguladığı girişimleri ve faaliyet örneklerini 
listeleyen bir tablo da eklendi. CAOBİSCO üyeleri, tü-
keticilere ve aynı zamanda tedarikçilere yönelik sorum-
luluklarını yerine getirmektedirler. Örneğin, CAOBIS-
CO/ECA/FCC ‘Kakao Çekirdekleri: Çikolata ve Kakao 
Endüstrisi Kalite Gereklilikleri” konulu yeni bir yayın ha-
zırladı. Ayrıca gıda güvenliği meselelerini gündeme ge-
tirmek ve kakao kalitesini iyileştirmek için gerekli olan 
bilgileri kolayca ulaşılabilir kılan bir www.cocoaquality.
eu İsimli bir websitesi de yapıldı. 
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Brabender GmbH & Co. KG

Marc GELAUTZ

Dijital köprüler 
kalite güvencesi: 
Brabender MetaBridge

Digital bridges 
quality assurance:
Brabender MetaBridge
.......................................................

The new Brabender MetaBridge software solution 
not only links the instruments and their measurement 
results, but also their users: internally within the com-
pany, across all sites, but optionally also suppliers and 
customers. The Brabender Farinograph -TS and the 
Moisture Tester MT-CA are now fitted with this new, 
intelligent network solution as standard. But there’s 
more: all instruments of the later generations, which 
have a USB port, can be fitted and therefore con-
nected with the MetaBridge controller. All members 
of staff with the appropriate access rights can log in 
via a browser, and access every connected Brabender 
device. 

Yeni Brabender MetaBridge yazılım çözümü, yalnız-
ca araçları ve bu araçların ölçüm sonuçlarını birbirine 
bağlamakla kalmıyor; aynı zamanda bu araçların kulla-
nıcılarını ve opsiyonel olarak tedarikçi ve müşterileri de 
tüm şirket siteleri dahilinde birbirine bağlama özelliğine 
sahiptir. Brabender Farinograph-TS ve Moisture Tester 
MT-CA (Nem Test Cihazı) artık standart olarak bu yeni 
ve akıllı ağ çözümüne sahip. Ancak bundan fazlası da 
var: gelecek nesillerin USB girişi bulunan tüm araçları, 
MetaBridge ile donatılabilir ve dolayısıyla da bağlantı-
ya dahil olabilir. Uygun erişim yetkilerine sahip olan tüm 
çalışanlar, bir tarayıcıya giriş yapabilir ve bağlı olan her 
Brabender cihazına erişebilir. 

“The really intelligent thing about the MetaBridge software is its web-based, and therefore site and 
platform-independent, user architecture. Multiple users can log in at the same time, so they can 
always communicate and comment on their data wherever they are in the world, using a PC/Mac, 
tablet or smartphone.”

“MetaBridge yazılımıyla ilgili gerçekten en akıllı şey, web tabanlı olması ve bu nedenle site ve plat-
formdan bağımsız kullanıcı mimarisidir. Birden çok kullanıcı aynı anda giriş yapabilir ve böylelikle 
bilgisayar/Mac, tablet ya da akıllı telefon kullanılarak dünyanın neresinde olunursa olunsun veriler 
hakkında daima iletişime geçilebilir ve yorum yapılabilir.”



July-September • Temmuz-Eylül 2016 31BBM DERGİSİ

ARTICLE • MAKALE

The really intelligent thing about the MetaBridge soft-
ware is its web-based, and therefore site and platform-
independent, user architecture. Multiple users can log 
in at the same time, so they can always communicate 
and comment on their data wherever they are in the 
world, using a PC/Mac, tablet or smartphone. This not 
only simplifies operational processes in the laboratory: 
the capability to directly track measurement processes 
is an important step towards online monitoring of pro-
cesses – a dream come true for anyone involved in qual-
ity assurance. But the MetaBridge software’s network 
capability is not compulsory. Every device can operate 
totally independently, or alternatively, be integrated into 
its own network, without direct access to the company 
network.

MORE THAN JUST A NEW INTERFACE
This means that the MetaBridge is more than just a 

new interactive interface; rather, it makes laboratory 
work and results compatible. Multiple colleagues can 
simultaneously carry out, track or manage measure-
ments – all using standard operating systems spanning 
Android and Apple via Blackberry and Linux to various 
Windows applications from Microsoft. The web-based 
software means that no local installation is required, 
which in turn enables equipment to be connected with-
out problems occurring. And when it comes to security, 
this means that it has three plus points: 

• Password-protected login protects against unau-
thorized access; 

• The administrator mode enables you to individually 
customize access rights; 

• The Linux-based software architecture makes the 
system more secure on the web.  

The MetaBridge was developed by Brabender itself, 
especially for Brabender equipment, meaning that it is 
superbly geared to this equipment’s functions and mea-
surement profiles. Thanks to adaptations for the widest 
variety of output devices, users benefit from consistent, 
company-specific, configurable performance. Multiple 
users can access the data at the same time, for exam-
ple to track a current farinogram on various different end 
devices. This multi-access feature saves time, thanks to 
the continuous exchange of information between team 
members involved, but also when it comes to decision 
making on the part of those responsible for quality man-
agement. To this end, the MetaBridge solution has four 
important bonuses: 

• Info about updates of the instrument software is re-
ceived automatically; 

• It is possible to receive feedback on measurement 

MetaBridge yazılımıyla ilgili gerçekten en akıllı şey, 
web tabanlı olması ve bu nedenle site ve platformdan 
bağımsız kullanıcı mimarisidir. Birden çok kullanıcı aynı 
anda giriş yapabilir ve böylelikle bilgisayar/Mac, tablet 
ya da akıllı telefon kullanılarak dünyanın neresinde olu-
nursa olunsun veriler hakkında daima iletişime geçilebilir 
ve yorum yapılabilir. Bu, sadece laboratuvardaki ope-
rasyonel işlemleri basitleştirmekle kalmaz; aynı zamanda 
ölçüm işlemlerinin doğrudan izlenebilmesi ve işlemlerin 
çevrimiçi gözlenmesine yönelik önemli bir adımdır. Bu 
da kalite güvencesiyle ilgilenen kişiler için bir hayalin 
gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Ancak MetaBridge 
yazılımının ağ özelliği zorunlu değildir. Her cihaz tama-
men bağımsız olarak ya da alternatif bir şekilde şirketin 
ağına doğrudan bir erişim olmaksızın kendi ağına enteg-
re edilmiş bir şekilde çalışabilir. 

YENİ BİR ARA YÜZDEN ÇOK DAHA FAZLASI
MetaBridge, yeni bir interaktif ara yüzden çok daha 

fazlasıdır. Bundan ziyade, MetaBridge laboratuvar iş-
lemlerini ve sonuçlarını uyumlu hale getirir. Sistem, 
Blackberry ve Linux yoluyla, Android ve Apple’dan 
Microsoft’un çeşitli Windows uygulamalarına kadar tüm 
standart işletim sistemlerinin kullanılmasıyla birden fazla 
elemanın aynı anda ölçümleri uygulamasına, izlemesine 
veya idare etmesine olanak verir. İnternet tabanlı yazılım, 
ekipmanların herhangi bir sorun yaşanmadan birbirine 
bağlanmasını sağlayarak herhangi bir yerel kurulum iş-
lemine gerek duyulmasını engeller. Güvenlik konusunda 
ise üç önemli özelliğe sahiptir: 

• Şifre-korumalı giriş işlemi, yetkisiz erişimleri önler,
• Yönetici modu, erişim haklarını kişiselleştirmenize 

olanak verir,
• Linux tabanlı yazılım mimarisi, sistemi webde daha 

güvenli hale getirir.

MetaBridge, Brabender’in kendisi tarafından özel-
likle Brabender ekipmanları için geliştirilmiştir. Bu da 
MetaBridge’in bu ekipmanların fonksiyonlarına ve öl-
çüm profillerine uygun olarak harika bir şekilde ayarlan-
masını sağlamıştır. Çok çeşitli çıkış aygıtlarına yönelik 
uyarlamalar sayesinde, kullanıcılar tutarlı, şirkete özel, 
ayarlanabilir performanstan faydalanabilir. Çeşitli fazla 
uç cihazlar üzerinde mevcut bir farinogramın izlenmesi 
gibi amaçlarla verilere birden fazla kullanıcı aynı anda 
erişebilir. Bu, çoklu erişim özelliği, mevcut ekip üyeleri 
arasında sürekli bilgi alışverişi sayesinde, aynı zamanda 
kalite yönetiminden sorumlu olanlar adına karar verme 
söz konusu olduğunda zaman kazandırır. Bu amaçla, 
MetaBridge çözümünün dört önemli artısı vardır:

• Enstrüman yazılımının güncellemeleri ile ilgili bilgiler 
otomatik olarak alınır,
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results directly from Brabender ; 
• In the event of a fault, the Brabender service techni-

cians can quickly help via remote access, removing the 
need for a site visit; 

• Within the device network, there are no charges for 
additional user licenses.  

In order that measurements can be carried out not 
only quickly, but also without errors, the MetaBridge of-
fers system internal quality assurance, featuring several 
features for the prevention of errors. So, for example, 
the measurement range is set according to the speci-
fied instrument configuration; taring is automatic, and 
for farinograms, increments, timings and threshold val-
ues are already integrated. But of course, they can also 
be customized on a product by product basis.

The MetaBridge ‘bridge builders’ have also built in 
further intelligent communication opportunities, which 
enable connection to existing laboratory management 
systems, and in particular optimize customer commu-
nication of measurement results. It goes without say-
ing that Brabender applications can call up the widest 
range of international benchmarks and display them 
effectively. But custom parameters enable you to even 
integrate data from other types of equipment and to 
combine it into joint ‘printouts’. So, for example, vari-
ous pieces of quality assurance data relating to flour 
products undergoing testing can be collated according 
to the customer’s specifications upon request and sent 
as an email or PDF with a letterhead in the company’s 
corporate design. What’s more, as a further sweetener, 
Brabender can set up a data export interface in existing 
databases that run under Microsoft Access or Excel (for 
example).  

A NEW LEVEL OF USER-FRIENDLINESS
The new software’s user interface boasts a contem-

porary tiled design. Behind the tiles there are a multitude 
of operator-friendly applications and possible network 
options. This includes responsive web design.  The in-
telligent software automatically adapts to each monitor 
resolution or screen size, meaning that it is also ideal 
for end devices. What’s more, MetaBridge can option-
ally be operated via the touch screen, with the focus on 
intuitive user prompting and being able to quickly learn 
how to use it. But of course, it also works with a mouse 
or via classic keyboard operation. 

The MetaBridge records measurements and assists 
with the analysis and assessment of measurement re-
sults, for instance by integrating reference curves and 
directly comparing various values. This opens up the op-
portunity to prepare quality variants in a Farinograph on 

• Ölçüm değerleri hakkındaki geri bildirimlerin doğru-
dan Brabender’dan alınması mümkündür,

• Bir hata olması durumunda, Brabender servis tek-
nisyenleri, işyerinin ziyaret edilmesine gerek olmaksızın, 
uzaktan erişim yoluyla hızlı bir şekilde destek sağlaya-
bilir,

• Cihaz ağı dahilinde, ek kullanıcı lisanları için herhan-
gi bir ücret istenmemektedir. 

Ölçümlerin sadece hızlı bir şekilde değil, aynı zamanda 
hatasız bir şekilde uygulanması için MetaBridge, çeşitli 
özellikleri ön plana çıkararak sistemin iç kalite güvence-
sini sağlar. Örneğin ölçüm aralığı, belirlenen enstrüman 
kurulumuna göre ayarlanır; farinogramlar, artırımlar, za-
manlamalar için dara alma, otomatiktir ve sınır değerler 
entegre haldedir. Ama tabi ki bunlar ürüne özel olarak 
da ayarlanabilir. 

MetaBridge “köprü kurucular”, ayrıca mevcut labo-
ratuvar yönetim sistemleriyle bağlantıyı ve özellikle öl-
çüm sonuçları ile ilgili olarak müşterilerle iletişimi en iyi 
hale getiren daha gelişmiş dahili akıllı iletişim fırsatlarına 
sahiptir. Brabender uygulamaları, en geniş uluslararası 
ölçütleri kullanabilmekte olup, bunları etkin bir şekilde 
sergilemektedir. Ancak alışılmış parametreler size diğer 
ekipman tiplerinden veri entegre etme ve bunları ortak 
“çıktılarla” birleştirme olanağı verir. Bu yüzden, örneğin 
testlerden geçirilen unlu mamullerle ilgili çeşitli kalite gü-
vencesi verileri, talep üzerine müşterilerin gerekliliklerine 
göre düzenlenebilir ve şirketin kurumsal dizaynındaki bir 
antetli kağıtla ile birlikte e-posta veya PDF olarak gön-
derilebilir. Dahası, başka bir artı nokta olarak Brabender, 
(örneğin) Microsoft Access ya da Excel çerçevesinde 
işletilen mevcut veri tabanlarındaki, veri gönderim ara 
yüzünü kurabilir. 

KULLANIM RAHATLIĞINDA YENİ SEVİYE
Yeni yazılımın kullanıcı ara yüzü, güncel desenli tasarı-

mı ile kendini ön plana çıkarır. Bu desenlerin arkasında, 
bol miktarda işleticiyle dost uygulama ve muhtemel ağ 
seçenekleri bulunur. Duyarlı web tasarımını da içerir. Bu 
akıllı yazılım, otomatik olarak her bir monitör çözünürlü-
ğüne veya ekran boyutuna uyum sağlar ki, bu da yazılı-
mın uç cihazlar için de ideal olduğu anlamına gelir. Buna 
ek olarak, MetaBridge, opsiyonel olarak dokunmatik ek-
ran yoluyla sezgisel bir şekilde kullanıcıların bunun nasıl 
kullanıldığını öğrenmesine odaklanarak ve bunu teşvik 
ederek çalıştırılabilir. Ama tabi ki bu bir fare veya klasik 
klavye işlemiyle de çalışabilir. 

MetaBridge, ölçümleri kaydedip, örneğin referans eğ-
rilerin entegre edilmesi ve çeşitli değerlerin doğrudan 
karşılaştırılması şeklinde, ölçüm sonuçlarının analiz edil-
mesini ve değerlendirmesini sağlar. Bu, menü komutla-
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a ‘trial’ basis using menu commands. This goes a long 
way towards preventing operating errors by less experi-
enced team members. This applies to independent de-
vices at their respective laboratory workstations as well 
as – when linked via MetaBridge – to multiple devices, 
including at decentralized workstations, i. e. in home 
offices. So, for example, all a company’s measurement 
results can be saved and managed centrally, so that ev-
ery authorized user has access to all the measurement 
data and documentation required for a defined equip-
ment environment – at all times, and wherever he or she 
is. This simplifies the exchange of information between 
users. Additionally, a comment function on the graphical 
chart display enables the assessment or evaluation of 
measurement results to be discussed online. 

FARINOGRAPH-TS PLUS METABRIDGE:
FLOUR QUALITY TESTING 
IN A NEW DIMENSION
Today, reliable and reproducible testing of the pro-

cessing characteristics and quality of flour products is 
a basic requirement in the milling and baking industry, 
in order to ensure con-
tinuously optimized flour 
quality for various baked 
or pasta products. The 
Brabender Farinograph 
has proved itself ideal for 
this task over the course 
of decades, making it the 
world’s most-used piece 
of equipment for determin-
ing the properties of wheat 
flour and rye flour.

The farinogram shows 
the quality characteristics 
of the flour being tested 
in a rheologically realis-
tic test for the dough phase. In the fitted temperature 
controlled measuring mixer, the flour/water sample 
is mixed, and the mixing resistance is measured as 
torque, according to the viscosity of the dough. This 
enables water absorption, dough development time, 
stability, fermentation tolerance and the degree of soft-
ening to be reliably depicted. The MetaBridge records 
these measurements vividly, enabling monitoring, anal-
ysis and documentation of the measurement data – on 
the equipment itself, or, if required, on external moni-
tors for others to see. 

As well as the standard analysis, the software offers count-
less possibilities for designing your own custom tests with 
the TS generation of the Farinograph, such as for example: 

rının kullanımı yoluyla, “deneme” temelinde bir Farinog-
raftaki kalite değişkenlerinin hazırlanması imkan tanır. 
Bu, daha az tecrübeli ekip üyelerinin işletim hatalarının 
önlenmesi için oldukça faydalı bir özelliktir. Bu, merkezi 
olmayan iş istasyonları, yani ev ofisler de dahil olmak 
üzere, birden çok cihaza bağlı olunması durumunun yanı 
sıra (MetaBridge ile bağlandığında) ayrı laboratuvar ça-
lışma istasyonlarındaki bağımsız cihazlar için geçerlidir. 
Yani, örneğin, bir şirketin ölçüm sonuçlarının tamamı, 
her bir yetkili kullanıcının tüm ölçüm verilerine ve tanımlı 
bir ekipman ortamı için gerekli olan dokümantasyona – 
her daim ve nerede olursa olsun – erişebilmesi için mer-
kezi olarak kaydedilebilir ve yönetilebilir. Bu, kullanıcılar 
arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştırır. Ek olarak, grafik 
şema ekranı üzerindeki bir yorum fonksiyonu, ölçüm so-
nuçlarının değerlendirmesi için çevrimiçi tartışma imkanı 
sağlar. 

FARINOGRAF-TS PLUS METABRIDGE: 
YENİ BİR BOYUTTA UN KALİTESİ TESTİ
Günümüzde, unlu mamullerin işleme özelliklerinin ve 

kalitesinin güvenilir ve yeniden üretilebilir şekilde test 
edilmesi, öğütme ve fırın-
cılık endüstrisinde çeşitli 
unlu mamul ve makarna 
ürünleri için sürekli ve en 
iyi hale getirilmiş un ka-
litesinin sağlanması için 
temel bir gerekliliktir. Bra-
bender Farinograf, buğ-
day ve çavdar ununun 
özelliklerinin belirlenme-
si için en çok kullanılan 
ekipman olarak on yıllar-
dır bu görev için ideal ol-
duğunu kanıtlamıştır.  

Farinogram, hamur 
aşaması için reolojik ola-

rak gerçekçi bir testte, test edilen unun kalite özellikle-
rini gösterir. Un/su numunesi, sıcaklık kontrollü ölçüm 
mikserinde karıştırılır ve karıştırma dayanımı hamurun 
kıvamına göre dönme momenti olarak ölçülür. Bu, su 
emilimi, hamur geliştirme süresi, stabilite, fermantasyon 
toleransı ve yumuşama derecesi için güvenilir bir be-
timlemeye olanak tanır. MetaBridge (ekipmanın kendisi 
üzerinde ya da gerekli olması durumunda, diğerlerinin 
görebilmesi için dış monitörlerde) ölçüm verilerinin iz-
lenmesi, analiz edilmesi ve dokümantasyonuna olanak 
vererek, bu ölçümleri canlı bir şekilde kaydeder. 

Standart analizin yanı sıra yazılım, Farinograf’ın TS je-
nerasyonuyla müşterinin kendine özel testleri tasarlama-
sı için sayısız imkan sunar, örneğin;
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• Shorter test length and/or higher mixing intensity via 
adjustable rotational speed (2–200 rpm); 

• Variable mixing intensity and energy input into the 
dough for applications in research and development; 

• Programming of more complex rotational speed 
profiles, e. g. premixing at lower rotational speeds, mix-
ing at higher rotational speeds, or the definition of pause 
times for longer dough-making processes; 

• Analysis of charts with atypical farinogram profiles, 
such as with whole meal and/or rye flours or with the 
observation of enzyme effects. 

MOISTURE TESTER MT-CA 
PLUS METABRIDGE: 
INTERACTIVE PRECISION
The MT-CA electronically determines a sample’s mois-

ture, according to the principle of the drying chamber 
with moving air. The drying oven method has been es-
tablished as a reference method, which removes the 
need for special calibration for different samples. This 
moisture tester enables you to measure up to 10 sam-
ples at the same time: quickly, reproducibly and super-
exactly, to a degree of 0.1% water content precision.

And also for this equipment, the MetaBridge optimiz-
es the measurement, analysis and administration func-
tions: live monitoring, automatic saving of measurement 
data, interactive validation of the inputs and creation of 
a detailed test report.

Thanks to the new web-based MetaBridge software, 
the Brabender MT-CA enables location and platform-
independent monitoring of moisture measurement.

GROUNDED COMPETENCE AND 
PROFESSIONAL DIALOGUE VIA METABRIDGE
The software’s many features, along with the combi-

nation of instruments in networked interplay, increases 
its depth of rheological competence and experience. 
The model-like simulation of parameters makes it pos-
sible to test alternative processing procedures, such as 
for example the effect and observation – live on screen – 
of recipe additions to dough development during knead-
ing. This makes professional dialogue between partners 
in the value creation chain much easier when it comes 
to making decisions on complex quality requirements, 
as well as providing documented data that can be used 
for certifications or audits. 

This is how the Brabender MetaBridge leads the way 
to a new dimension of quality assurance.    

• Ayarlanabilir dönme hızı (2-200 rpm) ise daha kısa 
test uzunluğu ve/veya daha yüksek karıştırma kuvveti,

• Araştırma ve geliştirmedeki uygulamalar için hamura 
uygulanan değişken karıştırma yoğunluğu ve enerji gir-
disi,

• Daha karmaşık dönme hızı profillerinin programlan-
ması; örneğin düşük dönme hızlarında ön karıştırma, 
daha yüksek dönme hızlarında karıştırma veya daha 
uzun hamur karma işlemleri için ara verme sürelerinin 
tanımlanması gibi,

• Tam un ve/veya çavdar unu veya enzim etkilerinin 
gözlenmesi gibi tipik olmayan farinogram profilleri ile şe-
maların analizi.

NEM TEST CİHAZI MT-CA PLUS METABRIDGE: 
İNTERAKTİF HASSASİYET
MT-CA elektronik ortamda, hareketli hava ile kurutma 

bölmesinin prensibine göre bir numunenin nemini belir-
ler. Kurutma fırını yöntemi, farklı numuneler için özel ka-
librasyon ihtiyacını ortadan kaldıran bir referans yöntem 
olarak kurulmuştur. Bu nem test cihazı; %0.1’lik su içe-
riği hassasiyet derecesine kadar hızlı, tekrarlanabilir ve 
süper tam olarak, aynı anda 10 numuneye kadar ölçüm 
yapma olanağı verir.

Ve ayrıca bu ekipman için, MetaBridge, ölçüm veri-
lerinin canlı görüntülenmesi ve otomatik kaydedilmesi, 
girdilerin interaktif doğrulaması ve detaylı bir test rapo-
runun oluşturulması gibi ölçüm, analiz ve yönetim fonk-
siyonlarının optimize edilmesini sağlar. Yeni web tabanlı 
MetaBridge yazılımı sayesinde, Brabender MT-CA nem 
ölçümlerinin konum ve platformdan bağımsız olarak iz-
lenmesini sağlar. 

METABRIDGE YOLUYLA GERÇEKÇİ 
BECERİ VE PROFESYONEL DİYALOG
Yazılımın birçok özelliği, ağ etkileşimindeki enstrü-

manların kombinasyonuyla birlikte, reolojik yeterlilik ve 
deneyimin derinliğini arttırmaktadır. Model, örneğin yo-
ğurma esnasında hamur gelişimi için eklenen reçetelerin 
(ekranda canlı olarak) gözlemlenmesi ve etkisi gibi alter-
natif işlem prosedürlerini test etmek için parametrelerin 
simülasyonunu mümkün hale getirir. Bu, değer yaratma 
zincirindeki ortaklar arasında, sertifikalar ve denetimler 
için kullanılabilecek olan belgelenmiş verilerin sağlan-
masının yanı sıra karmaşık kalite gereksinimleriyle ilgili 
kararlar söz konusu olduğunda daha kolay bir şekilde 
profesyonel diyalog oluşturur.

Brabender MetaBridge, kalite güvencesi açısından 
yeni bir boyutu bu şekilde sunmaktadır. 
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Brabender Kalibrasyon Kiti ile kontrollü güvenilirliğin ek faydaları
Brabender referans materyalini kullanan Farinograf-TS için düzenli kontrol ölçümleri, ölçüm verilerinin güvenilirliğini 
garanti etmektedir. Özel olarak hazırlanmış kalibrasyon unu ve referans eğrisinin kombinasyonu, cihaz bünyesinde 
yer alan ölçüm değerlerinin, hedef ölçüm değerleri ile doğrudan bir şekilde kıyaslanmasını sağlar. Bu, Brabender’den 
elde edilecek olan kalibrasyon kitinin kullanımı ile basit bir yöntemdir; basitçe, özelliklerine göre numune hazırlanır, 
test uygulanır ve değerler, Brabender* servis laboratuvarındaki ana ekipmandan alınan referans eğrisinin değerleri 
ile karşılaştırılır. Değerlerin izin verilen tolerans aralığında olması durumunda, uygulamanızdaki ölçüm değerlerinin 
geçerliliğinin yanı sıra ekipmanınızın ölçüm değerlerine de güvenebilirsiniz. Tekrarlanan testlere rağmen, değerlerin 
tolerans aralığının dışında olması durumunda, Metaridge yazılımını çevrimiçi olarak ya da Brabender uzmanları ile 
birlikte, nedenleri araştırmak ve hızlı bir şekilde telafi etmek için kullanabilirsiniz. 

Additional benefits of controlled reliability with the Brabender Calibration Kit
Regular control measurements for the Farinograph-TS, using the Brabender reference material, guarantee reliability 
of the measurement data. The combination of specially prepared calibration flour and its reference curve offers direct 
comparison of an on-site device’s measurement values to the target measurement values. This is an easy matter using 
the calibration kit that can be obtained from Brabender: Simply prepare the sample according to the specifications, 
carry out the test and compare the values to those of the supplied reference curve taken from the master equipment in 
the Brabender® service laboratory. If the values are within the permitted tolerance range, you can rely on your equip-
ment’s measurement values, as well as the validity of the measurement values in your application. If, despite repeated 
testing, the values lie outside the tolerance range, online and together with the Brabender experts, you can use the 
MetaBridge software to search for the cause and quickly rectify it.
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Fırıncılık sektöründe 
un kalitesinin rolü ve 

kalite kriterlerinin önceliği

The role of quality of flour 
in the bakery sector and 
priority of quality criteria

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

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

Murat AKSOY

“Good flour” and “bad flour” are used, but they are not correct. The correct way of using the word 
is whether the flour is suitable with its purpose of use or not. The flour produced for steam bread 
is bad for a pita maker, but the flour produced for pita is named as ban by steam bread maker.”

“Genel olarak dilimizde olan “iyi un” ya da “kötü un” ibareleri aslında yanlış ibarelerdir. Asıl doğru 
önerme, üretilen veya kullanılan unun amacına uygun olup olmadığıdır. Buhar ekmeği yapılacak 
özelliklerde üretilen un, bir pide fırıncısı için kötü iken; pidelik un olarak üretilen un da buhar ekme-
ği üretecek fırıncı için kötü olarak adlandırılır.”

Bread is one of the main nutritional sources of huma-
nity. Although it seems simple to produce that; the local 
diversity, difference of production processes and diffe-
rence of raw material characteristics make it a compli-
cated product that needs care. This misperception abo-
ut bread is also valid for flour, the raw material of bread. 
Those people out of the flour production sector think of 
the same thing when we say “flour”; but for those peop-
le who are within the sectors of bread making, biscuit, 
pastry, flour has several different meanings. These diffe-
rences are physical, chemical and technological. For a 
user at home, flour from every factory is same with each 
other, but for industrial producers, this is different.

“Good flour” and “bad flour” are used, but they are 
not correct. The correct way of using the word is whet-
her the flour is suitable with its purpose of use or not. 
The flour produced for steam bread is bad for a pita 
maker, but the flour produced for pita is named as ban 

İnsanlığın başlıca besin kaynaklarından olan ekmek, ilk 
bakışta üretimi basit bir ürün gibi görünse de yerel anlam-
da çeşitliliği, üretim proseslerinin ve hammadde özellikle-
rinin farklılığı nedeniyle oldukça komplike ve dikkat iste-
yen bir üründür. Ekmek için olan bu ilk bakış yanılgısı, aynı 
zamanda ekmeğin hammaddesi olan un için de geçerli-
dir. Un üretim sektörünün dışında olan insanlar için “un” 
dediğiniz zaman akla gelen beyaz besin hemen hemen 
herkes için aynı iken, unun hammadde olarak kullanıldığı 
ekmekçilik, bisküvi, yufka gibi birçok sektörün içinde olan 
insanlar için her un birbirinden tamamen farklıdır. Bu fark-
lılık hem fiziksel hem kimyasal hem de teknolojiktir. Yani 
ev kullanıcısı için her fabrikadan çıkan un birbirinin aynısı 
iken, endüstriyel üreticiler için durum bunun tam tersidir.

Genel olarak dilimizde olan “iyi un” ya da “kötü un” iba-
releri aslında yanlış ibarelerdir. Asıl doğru önerme, üreti-
len veya kullanılan unun amacına uygun olup olmadığı-
dır. Buhar ekmeği yapılacak özelliklerde üretilen un, bir 
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by steam bread maker. The real problem is whether the 
flour is suitable to use for its purposes or not. Flour is 
the main raw material for bread and it has differences in 
behavior in terms of physico-chemical structure, diag-
rammatical features of factory, and the feature of addi-
tives, if used. These features begin with examining the 
wheat from which the flour is produced and continues 
until flour transport.

CHOOSING THE GENES OF FLOUR  
The sentence used in bakery sector “required bread 

cannot be made from improper flour” is also valid for 
flour production. It is almost impossible to manufacture 
the required flour from improper wheat. Choosing the 
wheat for the flour is choosing the genes of flour and 
it has impacts until the final product. Therefore, almost 
all of the flour factories use several methods to deter-
mine the features of wheat entering into the factory. 
The most important parameters in the examination of 
wheat quality are the moisture of wheat, its weight as 
hecto liter and protein/gluten amount.  Protein gives 
the basic information about the basic structure of flour 
to be produced from that specific kind of wheat. NIT/
NIR systems are widespread and the measurement is 
done in very short time (e.g. 1 minute) by those. Con-
sidering the fact that a factory receives 50-100 full 
trucks of wheat during a harvest term; the short period 
for this analysis is a unique advantage for the wheat 
producer and factory. On the other hand, sedimenta-
tion analysis, one of the chemical analysis on wheat, 
gives information about the wheat’s stink bug impact 
with the modified value.

PURPOSIVE FLOUR MILLING PROCESS 
Importance of raw material is as important as the app-

ropriateness of the flour. At this point, the laboratory that 
provides the quality control and the technical expert at 
the factory will work in coordination and they make in-
terventions if necessary. Te most common adjustment 
at this point is the tightening of roll balls or expanding 
them. The ranges of roll balls directly affect the harm on 
starch of flour. The rate of harmed starch directly affects 
the lifting property of water, upheaval during baking and 
crust structure. This process was mechanical until re-
cent years and now there are analytical methods used. 
With the help of devices providing short-term analy-
sis results, the process is continuously under control. 
Also, the quality evaluations conducted on the quality of 
protein until today have moved a step forward with the 
analysis of starch that generates approximately 70 %  of 
flour.  With the measurement of harmed starch, quality 
of starch and total flour are taken under control; and 
with accurate adjustment of roll balls, requested energy 
and amortization saving will be done for the business.

pide fırıncısı için kötü iken; pidelik un olarak üretilen un 
da buhar ekmeği üretecek fırıncı için kötü olarak adlandı-
rılır. İşin aslı unların amaçlarına uygun ya da uygun olma-
masıdır. Ekmeğin temel hammaddesi olan un, üretildiği 
hammaddenin fizikokimyasal yapısı, fabrikanın diyagram 
özellikleri, kullanıldıysa katkı maddelerinin özelliği açısın-
dan davranış farklılığı gösterir. Bu özellikler. unun üretildiği 
buğdayın incelenmesiyle başlar ve un sevkiyatına kadar 
devam eder.

UNUN GENLERİNİ SEÇMEK
Fırıncılık sektöründe var olan “uygun olmayan undan 

istenilen ekmek yapılamaz” sözü, un üretimi için de ge-
çerlidir. Uygun olmayan buğdaylardan istenilen unu yap-
mak neredeyse imkansızdır. Unun üretileceği buğday 
seçimi bir bakıma unun genlerini seçmektir ve son ürüne 
etkisi, diğer olgulara göre çok daha fazladır. Bu yüzden 
un fabrikalarının hemen hemen hepsinde fabrikaya giren 
buğdayın özelliklerini belirlemek amacıyla çeşitli yöntem-
ler kullanılmaktadır. Buğday kalitesinin incelenmesinde 
en çok dikkat edilen parametreler buğdayın rutube-
ti, hektolitre ağırlığı ve protein/glüten miktarıdır. Bu üç 
parametre, genel olarak buğdaydan üretilecek undaki 
temel yapı hakkında bilgi verir. Son yıllarda oldukça yay-
gınlaşan NIT/NIR sistemleriyle bu ölçüm işlemleri 1 da-
kika gibi kısa sürelerde yapılabilmektedir. Bir fabrikanın 
hasat döneminde 50-100 kamyon buğday aldığı düşü-
nüldüğünde, bu analiz süresinin kısa olması hem buğ-
day üreticisi hem de buğdayı satın alan fabrika için eşi 
bulunmaz bir avantajdır. Öte yandan buğday üzerinde 
yapılan kimyasal analizlerden biri olan sedimantasyon 
analizi de modifiye (gecikmeli) değeri ile buğdayın süne 
zararına uğrayıp uğramadığı hakkında bilgi verir.

AMACA UYGUN UN ÜRETİMİDEN 
ÖĞÜTME PROSESİ
Hammaddenin önemi kadar unun proses aşaması da 

üretilecek unun amaca uygun olması açısından önemlidir. 
Bu noktada kalite kontrolü sağlayan laboratuvar ile fab-
rikanın mekanik işlemini kontrol eden fabrika ustası ko-
ordine çalışır ve gerekiyorsa müdahalelerde bulunur. Bu 
konuda en çok görülen ayarlama, vals toplarının sıkılması 
veya genişletilmesidir. Vals top aralıkları unun nişastasının 
zedelenmesine direkt etki eder. Zedelenmiş nişasta ora-
nı ise unun su kaldırma özelliği, fırınlama aşamasındaki 
kabarma, kabuk yapısı gibi özelliklere birebir etki eder. 
Son yıllara kadar tamamen mekanik tecrübeyle yürütülen 
bu işlem, artık yerini analitik yöntemlere bırakmıştır. Kısa 
sürede analiz sonucu veren cihazlar sayesinde proses 
sürekli kontrol altında tutulabilmektedir. Ayrıca bugüne 
kadar hep protein kalitesi üzerine yürütülen kalite değer-
lendirmeleri, unun yaklaşık %70’ini oluşturan nişastanın 
analiz edilmesiyle bir adım ileriye taşınmıştır. Zedelenmiş 
nişastanın ölçülmesiyle nişasta ve total un kalitesi kontrol 
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QUALITY CONTROL OF FLOUR IN BAKERY 
The real quality control is made during the process 

conducted before transportation.  These analyses will 
prevent the existence of complaints or return from cus-
tomers by determining whether the flour is produced for 
purpose or not. These controls can be gathered under 
three main titles: physical, chemical and technological. 

First one is the physical property of flour. It is also 
done by eye, whether there is “peak” an the whiteness 
rate of the flour are analyzed. Peak is the name given for 
the points of granule structure of flour which are higher 
than expected, and it is seen as small dots on the flour. 
If the peak is high, this means that there is high level 
of bran in the flour and this is an unwanted case. The 
whiteness of flour can be determined by eye, and it is 
very important in south, especially for those companies 
exporting to Iraq. In Iraq, it is requested that flour to be 
as white as possible, and customers consider this as an 
important quality criteria.  These two parameters can be 
analyzed by eye and also other analytical methods can 
be applied. Especially NIR/NET module with integrated 
CCD ultra high resolution by computer systems, is able 
to provide with flour and Peak count displayed at the 
“L” whiteness value. These systems can now be integ-
rated into the process and can provide information to 
the lab sampling every 10 seconds. In this way, so that 
the Peak may occur in the measurement of height, bran, 
tears, or standard white flour production press can be 
followed in real time.

For the assessment of the flour quality, determination 
of chemical properties that is in the second row, the 
content of flour is associated with the content and how 
strong it is. For example, the gluten content of the flour 

altına alınırken aynı zamanda vals toplarının doğru ayar-
lanması, işletmeye enerji ve amortisman tasarrufu sağlar.

FIRINCILIK AÇISINDAN 
UNDA KALİTE KONTROL
Unun özelliklerinin değerlendirilmesi yani asıl “kalite 

kontrol”, un üretildikten sonra sevkiyata geçmeden önce 
yapılan işlemlerdir. Bu analizler unun amacına uygun üre-
tilip üretilmediğinin belirlenmesini, böylece doğabilecek 
müşteri şikayetlerinin ya da iade gibi istenmeyen durum-
ların oluşmasını engeller. Bu kontroller fiziksel, kimyasal 
ve teknolojik olarak üç ana başlıkta toplanabilir.

Bunlardan birincisi unun fiziksel özelliğidir. Gözle de 
yapılabilen fiziksel incelemede “pike” olup olmadığı ve 
unun beyazlık oranı kontrol edilir. Pike, un granül yapısının 
beklenenden daha büyük olan noktalarına verilen isimdir 
ve un üzerinde küçük benekler şeklinde görülür. Pikenin 
fazla olması, un içinde kepek unsurunun bulunduğuna 
işaret eder ve istenmeyen bir durumdur. Unun beyazlığı 
ise yine gözle tayin edilebilirken özellikle güney bölgeler-
de, Irak’a ihracat yapan firmalar için oldukça önemlidir. 
Irak bölgesinde unun olabildiğince beyaz olması istenir 
ve müşteriler bunu en önemli kalite kriteri olarak belirt-
mektedir. Fiziksel olarak belirtilen bu iki parametre, göz-
le kontrol edilebileceği gibi artık analitik yöntemlerde de 
yapılabilmektedir. Özellikle NIR/NIT sistemlerine entegre 
CCD modülleriyle un, ultra yüksek çözünürlükte görüntü-
lenmekte ve pike sayımı ve “L” cinsinden beyazlık değeri 
bilgisayar tarafından verilebilmektedir. Bu sistemler artık 
prosese de entegre edilebildiği için her 10 saniyede nu-
mune almadan laboratuvara bilgi verebilir. Bu sayede pike 
ölçümünde oluşabilecek yükseklik, yani kepek yırtılmaları 
veya standart beyazlıkta un üretimi, gerçek zamanlı ola-
rak takip edilebilmektedir.
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produced is one of the most important criteria. When 
the flour is combined with water, the dough is able to be 
elastic so that the protein gluten, which provides struc-
ture for the content and quality of each manufacturer 
is extremely important. At the same time utilizing again 
NET/ NIR technology in flour moisture, ash, protein con-
tent can be obtained. In general, the quantitative cha-
racteristics of wheat and chemical properties of the raw 
material is directly linked to the structure. 

Beyond the technological properties of the flour tor-
tilla flour chemical and physical properties most impor-
tant in terms of the evaluation point. Where the rheo-
logical properties are determined from this analysis of 
the process of being bread flour, kneading the dough, 
resting (fermentation), is useful for predicting how it will 
behave during the cooking stages. Here is first analy-
zed how much water and kneading the dough, the flo-
ur that the stage of becoming so resistant to remove. 
Mixing the pulp of which is known as stability this fe-
ature gives you information about how they should be 
written in what time. Then the reputation of the dough 
during the fermentation stage very high Alpha-amylase 
activity relates to. Wheat, inherent or enzyme Alpha-
amylase activity of the dough can be added later and 
how it could influence the pore structure and how the 
structure of the crust of the bread will be is determined 
accordingly. At the same time the fermentation stage 
of the dough during the baking,  as well as within the 
body of gas as how much it can hold is also important. 
This is both the quality of the yeast that is used is re-
lated to both the elastic properties of flour. There are 
also devices available to determine analytically these 
properties, and graphical/numerical information. Most 
of the industry are familiar with tortilla, bakery and the 
most frequently used parameters in conducting the as-
sessment of phase values determined with the energy 
Alveographical or extensograph-resistance measu-
rements. The values obtained in this analysis; As the 
resistance of the weight of the dough, how the dough 
could resist Elongation as how much can base dough 
as elasticity and energy as the rotational disposition 
of the old structure after processing the firing phase, 
that can show how much activity. The present methods 
of analysis have to be performed only by experts in 
most constant temperature over the behavior of prote-
in structure is expressed in the form of showing. Starch 
structure to flow behavior (viscosity) and during the co-
oling phase, the crystal structure of the ability to re-
turn to the staling issues could not be identified in this 
analysis. The visibility of these features with the ability 
to operate over different mixing temperatures are used 
in new generation Devices. These devices heat only 
added to his reputation as well as kneading the flour 

Unun kalite değerlendirmesinde ikinci sırada olan kim-
yasal özelliklerin belirlenmesi, unun içeriği ve bu içeriğin 
ne kadar güçlü olduğuyla alakalıdır. Örneğin üretilen unun 
glüten içeriği en önemli kriterlerden biridir. Unun su ile bir-
leştiğinde hamur olabilmesi, yani elastik yapısını sağlayan 
glüten proteininin içeriği ve kalitesi, her üretici için son 
derece önemlidir. Bu özellikler de yaklaşık 10 dakikada 
glüten yıkama ve index cihazlarında belirlenebilmektedir. 
Aynı zamanda yine NIT/NIR teknolojisinden faydalanarak 
unun rutubet, kül, protein içerikleri de elde edilebilmek-
tedir. Kimyasal özellikler genel olarak kantitatif özellikler 
olup hammadde olan buğday yapısı ile direkt bağlantılıdır.

Tüm kimyasal ve fiziksel özelliklerin ötesinde unun tek-
nolojik özellikleri, unun ekmekçilik açısından en önemli 
değerlendirme noktasıdır. Reolojik özelliklerin belirlendiği 
bu analizler, unun, ekmeğe dönüşüm süreci olan hamur 
yoğurma, dinlendirme (fermantasyon), pişirme aşamala-
rında nasıl davranacağını ön görmeye yarar. Burada ilk 
analiz edilen, o unun hamur olma aşamasında ne kadar 
su kaldırdığı ve yoğurmaya karşı ne kadar dirençli oldu-
ğudur. Stabilite olarak adlandırılan bu yoğurma özelliği, 
hamurkarların hamuru ne sürede yoğurması gerektiği 
hakkında bilgi verir. Daha sonra fermantasyon aşamasın-
da hamurun ne kadar kabardığı, unun içindeki alfa-ami-
laz aktivitesiyle ilgilidir. Buğdayın doğasında bulunan ya 
da sonradan katkı olarak eklenmiş alfa-amilaz enziminin 
aktivitesi, hamurun ne kadar kabarabileceğini, gözenek 
yapısının nasıl olacağını ve ekmek kabuk yapısını etkiler. 
Bu enzim aktivitesi dünyada standart olarak Düşme Sa-
yısı (Falling Number) analizi ile belirlenir. Aynı zamanda 
fermantasyon aşamasında hamurun ne kadar kabarabil-
diğinin yanı sıra oluşan gazı bünyesinde ne kadar tuta-
bildiği de önemlidir. Bu hem kullanılan mayanın kalitesi 
hem de unun elastik özellikleri ile alakalıdır. Bu özellik-
leri analitik olarak belirleyen ve grafiksel/sayısal bilgiler 
veren cihazlar da mevcuttur. Ekmekçilik sektörünün en 
aşina olduğu ve fırıncılık aşamasının değerlendirmesini 
yapmakta en sık kullandıkları parametreler ise Alveografik 
ya da Ekstensografik değerlerin belirlendiği Enerji-Direnç 
ölçümleridir. Bu analizlerde elde edilen değerler; Direnç 
olarak hamurun uygulanan kuvvete ne kadar direnebildi-
ğini, Uzama olarak hamurun ne kadar taban yapabildiğini, 
Elastikiyet olarak hamurun işlemeden sonra eski yapısı-
na dönme eğilimini ve Enerji olarak fırınlama aşamasında 
ne kadar aktivite gösterebileceği olarak karşımıza çıkar. 
Mevcut analiz yöntemlerinde sabit sıcaklık üzerinden 
analiz yapılması, çoğu uzmanlarca sadece protein yapı 
davranışını gösterdiği şeklinde ifade edilmektedir. Nişasta 
yapının akmaya karşı davranışı (viskozite) ve soğuma aşa-
masında eski kristal yapısına dönme kabiliyeti (ekmeğin 
bayatlaması) konuları, bu analizlerde görülememektedir. 
Bu özelliklerin görülebilmesi için farklı yoğurma sıcaklıkla-
rı üzerinden çalışabilme yeteneği olan yeni nesil cihazlar 
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and the behavior against the behavior of additives be-
cause they can measure the effect in a very sensitive 
extensive R & D activities are used.

FUNCTIONALITY OF FLOUR INGREDIENTS 
In recent years, European countries have used to 

date flour and bakery in studies on physical, chemi-
cal and technological considerations in addition to the 
determination of the functionality of the flour compo-
nent, the researcher has gained popularity by circles. 
The functionality of a component, that component is 
roughly worked, so brought it instead of how the task 
of how to apply. Which are two main components of 
flour protein and starch components of pentose, which 
also had a major impact on the entire structure as well 
as functionality are investigated. Component functio-
nality has so far been made the subject of research by 
academics, but in recent years the name is frequently 
used in the industry. In industrial environments, the 
amount of flour manufactured or imported raw mate-
rials does not apply when the content is sufficient, the 
sufficient amount at hand does not fulfill the function of 
that component that should be of no use to agree. So 
far the only academic analysis of this topic in both met-
hods, gold flour mill laboratories is cumbersome and 
time is slow. The development for this new work had 
to be done and the need for companies to quickly and 
accurately as respond to this analysis.

The quality of flour to be produced varies with assor-
ted bread. Bakeries, Pitta bread, steam bread, Hambur-
ger buns, toast bread, flour for toasted breads with a 
lot of variety, such as producers, their production is to 
improve every day and adjust accordingly. If it needs the 
result of that research went one step further each pas-
sing day, leads the industry to follow for years by leading 
companies in this industry who have served and are in-
tertwined with innovations in their own fields 

kullanılmaktadır. Bu tarz cihazlar, unun yoğurma ve sıcak-
lığa karşı davranışının yanı sıra una eklenen katkı madde-
lerinin davranışlara etkisini çok hassas ölçebildikleri için 
geniş kapsamlı AR-GE çalışmalarında kullanılmaktadır.

UN BİLEŞENLERİNİN FONKSİYONELLİĞİ
Son yıllarda Avrupa ülkelerinde unculuk ve fırıncılık üze-

rine yapılan çalışmalarda bugüne kadar kullanılan fiziksel, 
kimyasal ve teknolojik değerlendirmelerin yanında un bile-
şenlerinin fonksiyonelliğinin belirlenmesi, araştırmacı çev-
reler tarafından popülerlik kazanmıştır. Bir bileşenin fonk-
siyonelliği, o bileşenin görevini ne kadar yerine getirdiğini, 
yani kabaca ne kadar işe yaradığını ifade etmektedir. 
Unun iki ana bileşeni olan protein ve nişasta bileşenlerinin 
yanı sıra tüm yapıya önemli etkileri olan pentozanın da iş-
levselliği araştırılmaktadır. Bileşen fonksiyonelliği, şimdiye 
kadar akademik çevrelerce araştırma konusu yapılmıştır 
fakat son yıllarda endüstride adından sıkça bahsettirmek-
tedir. Endüstriyel çevreler, alınan hammaddenin veya üre-
tilen unun içeriğinin yeteri miktarda olmasının kimi zaman 
geçerli olmadığı, elde olan yeterli bileşenin görevini tam 
olarak yerine getirmezse miktarın hiçbir işe yaramayacağı 
konusunda hem fikirdirler. Bu konuda şimdiye kadar sa-
dece akademik olan analiz yöntemleri, hem hantal hem 
de zamanın altın değerinde olduğu un fabrikası laboratu-
varları için yavaştır. Bunun için geliştirici firmalar, bu ana-
lizin hızlı ve doğru şekilde yapılması için yeni çalışmalar 
yapmış ve ihtiyaca cevap vermiştir.

Un kalitesi, üretilecek çeşit çeşit ekmeğe göre değişik-
lik göstermektedir. Francala, pide, buhar ekmeği, ham-
burger ekmeği, tost ekmeği, brioche gibi çok fazla çeşidi 
olan ekmekler için un üreticileri her geçen gün kendini ge-
liştirmekte ve üretimlerini buna göre ayarlamaktadır. Her 
geçen gün bir adım öteye giden araştırma sonucu oluşan 
ihtiyaçlar ise yıllardır bu sektöre hizmet vermiş öncü firma-
lar tarafından, sektör ile iç içe olarak takip edilmekte ve 
bu firmalar kendi alanlarında yeniliklere sebep olmaktadır. 
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“İNOVATİF ÜRÜNLER 
GELİŞTİRMEYE DEVAM 

EDECEĞİZ”

“Our priority target is to be close to 
our customers and become a part-
ner who provides them the most 
beneficial solutions to fulfil their 
needs. In this regard, we will con-
tinue to develop innovative products 
same as before. We keep improving 
our product range in bread making 
components and offer new products 
in order to fulfil the demands of our 
customers.”

“Öncelikli hedefimiz her zaman olduğu gibi müşterilerimize yakın olmak ve onların ihtiyaçlarına 
yönelik en verimli çözümleri sunan bir iş ortağı olmak. Bu çerçevede daha önceden de olduğu gibi 
inovatif ürünler geliştirmeye devam edeceğiz. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
için ekmekçilik bileşenlerinde ürün çeşitliliğimizi artırarak yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz.”

Alain DIEVAL, Lesaffre Turquie:

“WE WILL CONTINUE TO 
DEVELOP INNOVATIVE 

PRODUCTS”

Lesaffre is a family company with its 160-year experi-
ence in bakery sector. It has a leading role in producing 
yeast and other fermentation products. In 1992, Lesaffre 
bought Özmaya Sanayi A.Ş, one of the important yeast 
producers in Turkey, and achieved a successful entrance 

Lesaffre, fırıncılık sektöründeki 160 yıllık tecrübeye sa-
hip bir aile şirketi. Maya ve diğer fermantasyon ürünleri-
nin üretiminde dünyada öncü bir role sahip. 1992 yılın-
da önemli maya üreticilerinden biri olan Özmaya Sanayi 
A.Ş. firmasını satın alarak Türkiye pazarına güçlü bir giriş 

.........................................................................
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to Turkish market. Lesaffre maintained its works in Turkey 
under the brand of Özmaya for a long time. The company 
incorporated Dosu Mayacılık; following this acquisition, 
they decided to integrate these two companies under the 
name Lesaffre Turquie Mayacılık. Beginning from early 
2016, the company continues to its activities in Turkey 
under the name of Lesaffre Turquie and has 50 production 
plants around the world including the production plants in 
Ceyhan, Amasya and Lüleburgaz regions in Turkey.

Lesaffre endeavours to develop products which are su-
itable for the customers’ needs and founded Baking Cen-
ter, the very first technical support center of the bakery 
sector, in as early as 1974. Today, Lesaffre has 30 Baking 
Centers in different countries. One of them is in Istanbul. 
“We provide technical support and different training prog-
rams on bakery for our customers in Turkish market either 
in our Baking Center application center or our customer’s 
own place. We also run physical and applied yeast tests, 
flour and bread improving analysis in our labs; we deve-
lop new products in accordance with the needs of our 
customers and the market.” We had a pleasant interview 
with Alain Dieval, the General Manager of Lesaffre Turqu-
ie, in order to have detailed information about the struc-
ture of Lesaffre in Turkey and its objectives.

First of all, could you give us some information abo-
ut Lesaffre? What does this company do?

Lesaffre is a family company 
which was founded in 1853. 
Our company produces yeast 
and other fermentation pro-
ducts and we became a mul-
tinational company. We have 
the specialty and experience of 
more than 160 years in terms of 
fermentation. In this regard, we 
designate the global standards 
related to yeast and other fer-
mentation products. Lesaffre 
operates in 5 continents with 
more than 9000 employers in 
50 production plants. Our pro-
ducts are sold in more than 180 
countries. In addition to bakery 
sector, we are also active in the 
fields of health and nutrition, in-
dustrial biotechnology and fla-
vouring products.

Could you tell us about 
your product range in bakery 
sector? Which ones of your 
products provide you to be 

yapan Lesaffre, uzun yıllar Türkiye’deki çalışmalarını Öz-
maya markası altında gerçekleştirdi. 2015 yılında Dosu 
Mayacılık’ı da bünyesine katan şirket, bu satın almanın 
akabinde her iki şirketi Lesaffre Turquie Mayacılık adı al-
tında birleştirme kararı aldı. 2016 yılının başlarından itiba-
ren Türkiye’deki faaliyetlerine Lesaffre Turquie adı altında 
devam eden firma, dünya genelinde 50 üretim tesisine 
sahip. Türkiye’nin Ceyhan, Amasya ve Lüleburgaz bölge-
lerinde bulunan tesisler de bunlar arasında yer alıyor. 

Müşterinin ihtiyacına uygun ürünler geliştirmek için özel 
bir çaba harcayan Lesaffre, fırıncılık konusunda dünya-
nın ilk teknik destek merkezi olan Baking Center’ı daha 
1974 yılında kuruyor. Bugün Lesaffre bünyesinde fark-
lı ülkelerde 30 Baking Center bulunuyor. Bunlardan biri 
de İstanbul’da. “Türkiye pazarındaki müşterilerimize ister 
Baking Center uygulama merkezinde ister müşterimizin 
kendi yerinde teknik destek hizmeti, fırıncılık ile ilgili farklı 
konularda eğitimler veriyor, laboratuvarlarımızda fiziksel 
ve uygulamalı maya testleri, un, ekmek geliştirici analizleri 
yapıyor, pazarın ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik 
yeni ürünler geliştiriyoruz.” Lesaffre Turquie Genel Müdü-
rü Alain DIEVAL ile Lesaffre ve Türkiye’deki yapılanması ve 
hedefleriyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için keyifli bir 
söyleşi gerçekleştirdik. 

Öncelikle Lesaffre hakkında bize biraz bilgi verir mi-
siniz? Lesaffre kimdir ve neler yapar?

Lesaffre, 1853 yılında kurulan 
bir aile şirketi. Maya ve diğer 
fermantasyon ürünlerinin üre-
timini gerçekleştiren firmamız 
bugün, çok uluslu bir şirket 
haline gelmiştir. Lesaffre olarak 
fermantasyon konusunda 160 
yılı aşkın uzmanlığa ve tecrübe-
ye sahibiz, bu sayede maya ve 
diğer fermantasyon ürünlerinde 
küresel standartları belirliyoruz. 
5 kıtada, 9000’i aşkın çalışanı-
mızla 50 üretim tesisinde faa-
liyet gösteriyoruz. Ürünlerimiz 
180’den fazla ülkede satılıyor. 
Fırıncılık sektörünün yanı sıra 
sağlık ve beslenme, endüstriyel 
biyoteknoloji ve lezzetlendirici 
ürünler alanlarında da faaliyet 
gösteriyoruz.

Fırıncılık sektörüne yöne-
lik ürün çeşitliliğinizden bi-
raz bahseder misiniz? Gerek 
dünyada gerekse Türkiye’de 
fırıncılık sektöründe hangi 
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known in the world and 
in Turkey?

Lesaffre is to first 
company to industrially 
produce bread yeast in 
the world. So, the com-
pany is an actual speci-
alist in terms of yeast. 
We produce bread yeast 
in different forms: Liquid 
yeast, fresh yeast, active 
and instant dry yeasts. 
Furthermore, we offer 
functional yeasts suitab-
le for different usages 
and recipes. For examp-
le, Özmaya OSMO is su-
itable for dough including sugar and oil; Özmaya Green 
fits for producing packaged bread; and Özmaya Instant 
is for instant production processes. Apart from the ye-
ast, we have Pulso branded dough enhancers that can 
be used in different kinds of products and for different 
production techniques from standardized bread produc-
tion to hamburger bread or frozen products. We also offer 
bread mix and blends (yeasted mix) for bread types under 
our brand Inventis. Our Livendo brand that we launched 
this year provides products with different flavours for so-
urdough bread making. 

Moreover, our product range includes Yuva branded 
fresh and dry yeast varieties, ready-to-use mixtures for 
pastries and Turkish bagels, and gluten-free products for 
our end-users.

What could you say about the position of Lesaffre 
on the worldwide scale and its market share? In how 
many countries does Lesaffre operate?

Lesaffre is now a global reference in yeast industry 
thanks to its 160-year background and experience. Our 
products are sold in more than 180 countries. One out 
of the three breads in the world is produced by Lesaffre 
yeast. Every day, more than one billion people all around 
the world consume the food that is prepared by using our 
products.

Let’s talk about Lesaffre’s structure in Turkey. As 
far as we know, Lesaffre bought Özmaya Company in 
1992 and continued with this brand for long years. Ho-
wever, you are now getting ready for coming to the fo-
refront by Lesaffre brand. Could you tell us this buying 
process and your company’s reorganization? Why do 
you prefer to go on with Lesaffre brand?

In fact we, as Lesaffre, have conducted our operation in 
Turkish market with our plants in Ceyhan and Amasya sin-

ürünlerinizle tanınıyor-
sunuz?

Lesaffre, endüstriyel 
anlamda ekmek ma-
yasını dünyada üreten 
ilk şirket. Dolayısıyla 
maya konusunda ger-
çek bir uzman. Farklı 
formlarda ekmek ma-
yaları üretiyoruz: Sıvı 
maya, yaş maya, aktif 
ve instant kuru maya-
lar. Aynı zamanda farklı 
kullanım amaçlarına 
veya reçetelere uygun 
fonksiyonel mayaları-

mız da var. Örneğin şeker ve yağ içeren hamurlara özel 
Özmaya OSMO, ambalajlı ekmek üretim sürecine uygun 
Özmaya Yeşil ya da hızlı üretim süreçleri için Özmaya Hızlı 
gibi. Maya dışında standart ekmek üretiminden, hambur-
ger ekmeğine veya donuk ürün üretimine kadar birçok 
farklı üründe ve üretim tekniğinde kullanılabilen Pulso 
markalı hamur geliştiricilerimiz var ürün grubumuzda. 
Çeşit ekmek üretimi için de Inventis markamızla ekmek 
mikslerimizi ve blendlerimizi (mayalı karışım) müşterileri-
mize sunuyoruz. Bu yıl yeni lansmanını yaptığımız Livendo 
markamız, fırıncılara ekşi mayalı ekmek yapımı için farklı 
aromalara sahip ürünler sunuyor.

Ayrıca ürün grubumuzda nihai tüketiciler için Yuva markalı 
yaş ve kuru maya çeşitlerimiz, poğaça, simit gibi kullanıma 
hazır karışımlarımız ve glutensiz ürünlerimiz de yer alıyor. 

Lesaffre’ın dünya genelinde yeri ve pazar payı hak-
kında neler söyleyebilirsiniz? Lesaffre kaç ülkede, na-
sıl faaliyet gösteriyor?

Lesaffre, 160 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle bugün 
mayacılıkta global bir referans. Ürünlerimiz 180’den faz-
la ülkede satılıyor. Dünyada her 3 ekmekten biri Lesaffre 
mayasıyla üretiliyor. Dünya çapında bir milyardan fazla 
kişi, her gün bizim ürünlerimiz kullanılarak hazırlanmış yi-
yecekleri tüketiyor.

Biraz da Türkiye’deki yapılanmanız hakkında bilgi 
verir misiniz? Bildiğimiz kadarıyla 1992 yılında Özmaya 
firmasını satın aldınız ve uzun yıllar bu markayla yo-
lunuza devam ettiniz. Ancak artık Lesaffre markasıyla 
öne çıkmaya hazırlanıyorsunuz. Bu satın alma sürecini 
ve yeniden yapılanmanızı anlatır mısınız? Neden artık 
Lesaffre markası?

Aslında Lesaffre olarak 1992 yılından beri Türkiye pa-
zarında Ceyhan ve Amasya’daki fabrikalarımızla faaliyet-
teyiz. Özmaya ve Lesafmaya markalarımız Türkiye pa-
zarında yıllardır kalitesiyle bilinen ve fırıncılar tarafından 
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ce 1992. Our Özmaya and Lesafmaya brands are widely 
known in Turkish market thanks to their quality and the pro-
ducts are safely used by the bakers. As a part of Lesaffre’s 
global growth strategy, Dosu Mayacılık, which makes pro-
duction in Lüleburgaz, was incorporated into Lesaffre in 
2015. Following this new investment, we decided to collect 
all our operations in Turkey under one single company roof. 
We merged Özmaya Sanayi A.Ş. and Dosu Mayacılık A.Ş. 
companies under the name of Lesaffre Turquie Mayacılık. In 
the framework of this new evolution, our company’s general 
directorate was structured in Istanbul. Lesaffre is respected 
worldwide and has a prestigious name as a company which 
works to provide its customers the most beneficial solutions 
and to go further with bakers and bakery thanks to its 160 
year experience in yeast sector and its innovative, qualified 
and trusted products. So we thought that this new reor-
ganization in Turkey was an excellent opportunity to bring 
Lesaffre name into Turkey and we decided to continue our 
operations under the name of Lesaffre.

Could you inform us your market share in Turkey? 
What could you say about the regions where you make 
production and the customer groups to whom you re-
ach until today?

In Turkey, we have our production plants in Ceyhan, 
Amasya and Lüleburgaz; and we operate with our more 
than 600 employers. Our customer group range includes 
not only the professional enterprises which produce ba-
kery but also the end-users who are interested in making 
pastries at home. No matter whether they function in a 
small-scale bakery or high-capacity bread factory, we 
have the ability and sufficient organizational structure to 
provide necessary products and services for our custo-
mers in order to fulfil their any kind of needs. For examp-
le, in addition to our current product range, we develop 
tailor-made products to fulfil special needs of the indust-
rial producers. For this purpose, a special team listens 
to the customers’ needs and develop a unique product 
only for that customer. In this regard, Baking Center is an 
important factor. We all know that fulfilling our customers’ 
needs does only mean to produce qualified products. In 
order to understand their needs completely, a significant 
technical knowledge on bakery and a team who can spe-
ak the same language with them is required. 

Lesaffre established the very first technical support center 
of the bakery sector in 1974. Today, Lesaffre has 30 Baking 
Centers in different countries. One of them is in Istanbul. We 
provide technical support and different training programs on 
bakery for our customers in Turkish market either in our Ba-
king Center application center or our customer’s own place. 
We also run physical and applied yeast tests, flour and bread 
improving analysis in our labs; we develop new products in 
accordance with the needs of our customers and the market.

güvenle kullanılan ürünler. Lesaffre’ın globaldeki büyüme 
stratejisinin bir parçası olarak 2015 yılında Lüleburgaz’da 
üretim yapan Dosu Mayacılık şirketi de grubumuz bün-
yesine katıldı. Türkiye pazarındaki bu yeni yatırımın ardın-
dan Türkiye’deki faaliyetlerimizi tek bir şirket çatısı altın-
da toplamaya karar verdik ve 2016 yılı başında Özmaya 
Sanayi A.Ş. ve Dosu Mayacılık A.Ş. şirketlerini Lesaffre 
Turquie Mayacılık adı altında birleştirdik. Bu yeni oluşum 
çerçevesinde şirket genel müdürlüğümüz de İstanbul’da 
yapılandı. Lesaffre tüm dünyada, mayacılıktaki 160 yıllık 
tecrübesi, yenilikçi, kaliteli ve güvenilir ürünleri ile müş-
terilerine her zaman en verimli çözümleri sunan, fırıncıyı 
ve fırıncılığı daima ileri noktalara taşımak için çalışan bir 
şirket olarak prestijli bir isme sahip. Biz de Türkiye’deki 
bu yeni yapılanmanın, Lesaffre adını Türkiye’ye taşımak 
için bir iyi bir fırsat olduğunu düşündük ve faaliyetlerimize 
Lesaffre ismiyle devam ettirmeye karar verdik.

Türkiye’deki pazar payınız hakkında da bilgi verir mi-
siniz? Üretim yaptığınız bölgeler ve bugüne kadar ulaş-
tığınız müşteri kitlesi hakkında neler anlatabilirsiniz?

Türkiye’de Ceyhan, Amasya ve Lüleburgaz’da üretim 
tesislerimiz bulunuyor ve 600’ye yakın çalışanımızla faali-
yet gösteriyoruz. Profesyonel olarak ekmek ve ekmekçi-
lik ürünleri üreten işletmeler de, evlerinde unlu mamüller 
yapmaya ilgi duyan son tüketiciler de müşteri kitlemizi 
oluşturuyor. İster küçük ölçekli bir fırın, ister çok yüksek 
kapasitede üretim yapan bir ekmek fabrikası; ihtiyacı 
hangi boyutta olursa olsun tüm müşterilerimize beklen-
tilerini karşılayabilecek ürünleri ve hizmetleri sunacak or-
ganizasyona ve üretim kabiliyetine sahibiz. Örneğin ürün 
gamımızda halihazırda yer alan ürünlerin yanısıra endüst-
riyel üreticilerin özel ihtiyaçlarına cevap verebilecek ‘tailor 
made’ ürünler geliştiriyoruz. Tamamen bu amaca adan-
mış özel bir ekip, müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinliyor ve 
bu ihtiyaca cevap verebilecek, sadece o müşterimize özel 
ürün geliştiriyor.

Bu konuda Baking Center çok önemli bir unsur. Çün-
kü müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermenin sadece 
kaliteli ürün üretmek demek olmadığını biliyoruz. Onların 
ihtiyaçlarını gerçekten anlayabilmek, fırıncılık konusunda 
ciddi bir teknik bilgi birikimi ve onlarla aynı dili konuşabi-
lecek bir ekip gerektiriyor. Lesaffre işte bu nedenle fırın-
cılık konusunda dünyanın ilk teknik destek merkezi Ba-
king Center’ı daha 1974 yılında kuruyor. Bugün Lesaffre 
bünyesinde farklı ülkelerde 30 Baking Center bulunuyor. 
Bunlardan biri de İstanbul’da bulunuyor ve Türkiye pa-
zarındaki müşterilerimize ister Baking Center uygulama 
merkezinde ister müşterimizin kendi yerinde teknik destek 
hizmeti, fırıncılık ile ilgili farklı konularda eğitimler veriyor, 
laboratuvarlarımızda fiziksel ve uygulamalı maya testleri, 
un, ekmek geliştirici analizleri yapıyor, pazarın ve müşte-
rilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler geliştiriyoruz.
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What are your objectives both in Turkey and in the 
world? Where would Lesaffre like to see itself in the 
following years?

Our priority target is to be close to our customers and 
become a partner who provides them the most benefi-
cial solutions to fulfil their needs. In this regard, we will 
continue to develop innovative products same as before. 
We keep improving our product range in bread making 
components and offer new products in order to fulfil the 
demands of our customers.

You participated in IBATECH fair with your innovati-
ve products. What could you tell us about the innova-
tions that you presented in IBATECH fair and how was 
the attention of the customers?

IBATECH is an important fair for bakery and pastry sec-
tor. We introduced our innovative products. Our Automa-
tical Liquid Yeast Line for the big-scale produces was pre-
sented for the first time in IBATECH. Automatical Liquid 
Yeast Line is a production system that provides automa-
tisation advantage for industrial bread and bakery produ-
cers. This line ensures the yeast to enter into production as 
being untouched by human hands. As this system enabled 
the most delicate dosing, it resolves all the dosing faults 
and the related extra costs. Moreover, as the liquid yeast 
tanks are kept in the same temperature in cold storage, 
liquid yeast provides high performance from the first usage 
until the last usage. We also present our new Inventis bran-
ded rye bread mix, flavoured bread and brown rustic bread 
blends (yeast mix). We also offered our sourdough brand 
Livendo to the bakers for making sourdough bread which 
recently draw a great deal of attention from end-users. Li-
vendo is a result of the increased demand for sourdough 
based bakery products, and we would like to provide the 
best sourdough bread solutions for the bakers.

What would like to say to conclude?
Our objective is to become the best partner for our 

customers in terms of bakery. So, we will always conti-
nue to be close to our customers, understand their needs 
and provide them with the most innovative products that 
meet their demands.

Gerek dünya gerekse Türkiye pazarındaki hedefleri-
niz neler? Önümüzdeki yıllarda Lesaffre kendini hangi 
noktada görmek istiyor?

Öncelikli hedefimiz her zaman olduğu gibi müşterileri-
mize yakın olmak ve onların ihtiyaçlarına yönelik en ve-
rimli çözümleri sunan bir iş ortağı olmak. Bu çerçevede 
daha önceden de olduğu gibi inovatif ürünler geliştirmeye 
devam edeceğiz. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek için ekmekçilik bileşenlerinde ürün çeşitliliği-
mizi artırarak yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz.

İnovatif ürünlerinizle birlikte IBATECH Fuarı’na katıl-
dınız. Bize IBATECH Fuarı’nda ziyaretçiyle buluşturdu-
ğunuz yenilikler ve ziyaretçilerin ilgisi hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

IBATECH, fırıncılık ve pastacılık sektörü için önemli bir 
fuar. Biz de burada yenilikçi ürünlerimizi tanıttık. Büyük 
ölçekli üreticilere yönelik Otomatik Sıvı Maya Hattı sunu-
munu ilk kez IBATECH’te gerçekleştirdik. Otomatik Sıvı 
Maya Hattı, endüstriyel ekmek ve unlu mamul üreticileri-
ne, üretimde otomatizasyon avantajı sağlayan bir sistem. 
Mayanın el değmeden üretime girmesini sağlayan bu hat, 
mayayı en hassas şekilde dozajlayabilme imkanı tanıdı-
ğı için dozajlama hatalarını ve bundan kaynaklanan fazla 
maliyeti de ortadan kaldırıyor. Ayrıca sıvı maya tankları 
sürekli aynı sıcaklıktaki soğuk hava depolarında saklan-
dığı için ilk kullanımdan son kullanıma kadar yüksek per-
formans sağlıyor. Ibatech’te ayrıca Inventis markalı yeni 
çavdar ekmek miksimiz ile çeşnili ekmek ve esmer rustik 
ekmek blendlerimizi (mayalı karışım) tanıttık. Özellikle son 
tüketiciler tarafından son zamanlarda oldukça ilgi gören 
ekşi mayalı ekmek yapımı için de yeni ekşi hamur marka-
mız Livendo’yu fırıncıların beğenisine sunduk. Ekşi hamur 
bazlı fırın ürünlerine yönelik artan talep doğrultusunda do-
ğan Livendo ile tüm fırıncılara en iyi ekşi ekmek çözümle-
rini sunmayı hedefliyoruz.

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Amacımız her zaman müşterilerimizin fırıncılık konusun-

daki en iyi partneri olmak. Bu nedenle her zaman müş-
terilerimize yakın olmaya, onların ihtiyaçlarını anlayarak 
buna cevap verecek en yenilikçi ürünleri herkesten önce 
sunmaya devam edeceğiz.
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Barilla got into the Turkish market with its gluten-free pro-
ducts in the classic pasta taste for more than 65.000 people 
diagnosed with Celiac disease in Turkey and for the ones 
who prefer a gluten-free diet. The product, which has the 
classic flavour of Barilla and real pasta taste thanks to 10-
year R&D studies, was introduced with the participation of 
Güneş Karababa, Barilla Gıda Chairman of the Board, Oya 
Özden, the president of the Society of Living with Celiac and 
Gastroenterology Specialist Prof. Dr. Cem Kalaycı. In the 
meeting, Güneş Karababa, Barilla Gıda Chairman of the Bo-
ard, stated that adopting and applying gluten-free nutrition 
and diet was not easy for the daily life; and added that the 
gluten-free products which are limited in terms of taste and 
product range are actually indispensable parts in the lives of 
Celiac patients. “Nowadays, celiac patients consume pro-
ducts in the flavour of maize and not in the uncooked pasta 
consistency. Yet, Barilla has succeeded a product with our 
well-known pasta taste and consistency by applying a spe-
cial blend of yellow maize, white maize and rice in definite 
amounts. Gluten-free Barilla has been produced for both the 
people with gluten sensitivity and pasta lovers who prefer a 
gluten-free diet. The product is offered for sale with its four 
different kinds in 400 gram packages for 9.95 Turkish Liras,” 
said Güneş Karababa and stated that the most important 
difference of the Gluten-Free Barilla is its ingredients and 
production technology which provide classic pasta taste.

Barilla, Türkiye’de 65 bini aşkın tanısı konmuş Çöl-
yak hastası ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için 
gerçek makarna tadında ürettiği glütensiz ürünüyle pi-
yasaya girdi. 10 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda Barilla 
lezzetinde ve gerçek makarna tadında geliştirilen ürün, 
Barilla Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Karababa, 
Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Oya Özden ve Gast-
roenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Cem Kalaycı’nın katılımı 
ile tanıtıldı. Düzenlenen toplantıda glütensiz beslenme 
ve diyetin gündelik hayatta uygulanmasının kolay ol-
madığını belirten Barilla Gıda Yönetim Kurulu Başkanı 
Güneş Karababa, hem lezzet hem çeşit olarak kısıtlı 
bulunabilen glütensiz ürünlerin Çölyaklıların hayatlarını 
sürdürebilmeleri için olmazsa olmaz olduğunu kaydetti. 
Barilla Glütensizin bu kategorideki ürünlerden en büyük 
farkının, ona gerçek makarna lezzetini sağlayan içeri-
ği ve üretim teknolojisi olduğuna dikkat çeken Güneş 
Karababa şöyle konuştu: “Çölyaklılar hâlihazırda, mısır 
tadında ve makarnanın diri kıvamından uzak ürünler yi-
yor. Barilla ise sarı mısır, beyaz mısır ve pirincin belli 
oranlarda yer aldığı özel içeriği ile bildiğimiz makarna 
lezzetinde ve kıvamında bir ürüne imza attı. Barilla Glü-
tensiz, glüten hassasiyeti olanlarla birlikte glütensiz 
beslenmeyi tercih eden makarna severler için üretildi. 
Ürün dört ayrı çeşidi ile 400 gramlık paketlerde 9.95 
TL’den satışa sunuldu.”

Barilla, the leading pasta-maker of the world, has introduced its gluten-free products on the Inter-
national Celiac Day. This gluten-free pasta with classic pasta taste is developed after spending ten 
years for R&D studies. The brand-new gluten-free product, which is produced with a special recipe 
for the people with gluten sensitivity and who prefer a gluten-free diet, hit the shelves in Turkey 
with its 4 kinds following Italy and the USA markets.

Dünyanın lider makarna üreticisi Barilla, 10 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından ürettiği gerçek ma-
karna lezzetindeki glütensiz ürününü Dünya Çölyak Günü’nde tanıttı. Barilla’nın glüten hassasiyeti 
olanlar ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için özel reçeteyle ürettiği yeni glütensiz makarna, 
İtalya ve ABD’den sonra 4 çeşidi ile Türkiye’de raflardaki yerini aldı.

Barilla’dan glütensiz 
makarna

Gluten-free pasta 
from Barilla
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Doruk Group Holding, the brand that introduced pac-
kaged bread in Turkey continues to support sectoral 
events and to create awareness. Doruk Group Holding 
was the main sponsor of 15th Grain and Bread Cong-
ress in Istanbul, organized by one of the most important 
agricultural entities in the world, ICC, and the Doruk Gro-
up stand has attracted great interest. Doruk CEO Gursel 
Erbap has made a presentation in one of the panels and 
he informed the participants about grain production and 
bread consumption habits in Turkey.

Gursel Erbap has shared the data of the research named 
“Bakery and bread consumption habits in Turkey” which was 
conducted by Euromonitor in 2013; and he made projection 
about the development of these sectors until 2018, adding 
that packaged bread consumption will increase in Turkey in 
2016, whereas unpackaged bread production will decrease.

Gursel Erbap has also mentioned about the nutrition ha-
bits of Turkish people, stating that there are 15 thousand 
bakeries in compliance with legislation. He also added that 
the change of nutrition habits in the last 20 years caused 
variation in bread and people have shown a great interest in 
special breads.  Erbap has stated that businesses have to 
be careful about the correct timing, budget compliant price 
policy, taste and quality and that people also give importan-
ce to healthy production, natural aspects, taste, rich vita-
mins, budget and dietary produts while purchasing bread. 

Türkiye’yi paketli ekmekle tanıştıran marka olan Doruk Gro-
up Holding, sektörel etkinliklere destek vermeye ve farkındalık 
yaratmaya devam ediyor. Dünyanın en önemli tarım oluşum-
larından biri olan ICC’nin İstanbul’da düzenlediği 15. Hubu-
bat ve Ekmek Kongresi’ne ana sponsor olarak destek veren 
Doruk Group Holding, açtığı Doruk Group standı ile ilgi odağı 
oldu. Doruk Un CEO’su Gürsel Erbap ise konuşmacı olarak 
katıldığı paneldeki sunumuyla, katılımcıları hububat üretimi ve 
Türkiye’deki ekmek tüketim alışkanlıklarıyla ilgili bilgilendirdi.

Yaptığı sunumda Euromonitor şirketinin 2013 yılında yaptığı 
“Türkiye’de fırıncılık ve ekmek tüketim alışkanlıkları” araştırma-
sının verilerini paylaşan Gürsel Erbap, bu sektörlerin 2018 yılı-
na kadarki gelişimiyle ilgili bir projeksiyon çizdi ve 2016 yılı içe-
risinde Türkiye’deki paketli ekmek tüketiminin artacağını, buna 
karşılık paketsiz ekmek tüketiminin düşeceğini vurguladı.

Türk halkının beslenme alışkanlıklarına de değinen Gürsel 
Erbap, Türkiye’de yasal mevzuata uygun 15 bin fırının halka 
hizmet verdiğini açıklarken, son 20 yılda değişen beslenme 
alışkanlıklarının ekmek çeşitliliğini artırdığını ve halkın özel ek-
meklere daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti.  İşletmelerin ekmek 
üretimi konusunda; üretim için doğru zaman, halkın bütçesi-
ne uygun fiyat politikası, lezzet ve kalite gibi hususlara dikkat 
etmesi gerektiğini ifade eden Erbap, halkın da ekmek alırken 
sağlıklı üretim, doğallık, lezzet, doyurucu yapı, vitamin zengin-
liği, bütçeye uygunluk, özel üretim ve diyet ürünler gibi konu-
lara dikkat ettiğini söyledi. 

Gursel Erbap, CEO of Doruk Un which operates within the Doruk Group Holding has made a 
speech at 15th Grain and Bread Congress and stated that packaged bread production will increase 
in Turkey in 2016, whereas there will be a decrease in unpacked bread production.

Doruk Group Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Un markasının CEO’su Gürsel Erbap, 
15. Hububat ve Ekmek Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 2016 yılı içerisinde Türkiye’deki paketli 
ekmek tüketiminin artacağını, buna karşılık paketsiz ekmek tüketiminin düşeceğini dile getirdi.

Doruk Un CEO’su 
Gürsel Erbap:
“2016’da Paketli Ekmek 
Tüketimi Artacak”

Doruk Un CEO Gursel Erbap:

“Packaged Bread 
Production will 
Increase in 2016”
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Eriş Flour and Nudo were granted Superior Taste Award 
which is one of the prestigious awards in Europe and or-
ganized by International Taste & Quality Institute (ITQ). 
The 120 jury members are elected by the 15 most presti-
gious European culinary organizations. The jury grant the 
superior taste awards by testing the products when they 
have no packages or markings on a blind evaluation ba-
sis; in accordance with the stars the products achieved, 
the brands earn the right to get taste and quality certifica-
te. Having completed the evaluations based on the first 
impression, colour, odour check and aftertaste as well as 
the texture of the products, ITQ considered Eriş Flour and 
Nudo as a part of tasty products.

Erişler Gıda Retail Group General Manager Abdullah 
Eriş expressed his thoughts about the award: “We al-
ways pay attention to have quality and taste at the same 
time while developing our products. We work in a hard 
and careful way to bring quality and taste together. Our 
production perception never compromises on human he-
alth and we will continue to be a reliable brand for our 
consumers. We have already got BRC, Vegan and Halal 
certificates for Eriş Flour; Nudo brand also has Vegan and 
Halal certificates; now our taste is approved once more 
with Superior Taste Award”. 

Eriş Un ve Nudo, Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden 
biri olarak kabul edilen ve Uluslararası Tat ve Kalite Ens-
titüsü (ITQ) tarafından verilen Üstün Lezzet Ödülü’ne la-
yık görüldü. Avrupa’nın en prestijli 15 aşçılık ve içecek 
derneği tarafından seçilen 120 jüri üyesinin, ürünler üze-
rinde herhangi bir ambalaj ve işaret olmadan kör tadım 
bazında değerlendirilmesiyle verilen Üstün Lezzet Ödülü 
kapsamında, markalar kazandıkları yıldızlarla lezzet ve 
kalite sertifikası almaya hak kazanıyor. ITQ, ilk izlenim, 
renk, koku kontrolü ve ardından ağızda bıraktığı tat ve 
bununla birlikte ürünün dokusu dikkate alınarak yapılan 
değerlendirmeler sonrası Eriş Un ve Nudo’yu da lezzetli 
ürünler arasına almış oldu. 

Ödül ile ilgili düşüncelerini paylaşan Erişler Gıda Pe-
rakende Grup Genel Müdürü Abdullah Eriş, “Ürünleri-
mizi geliştirirken kalite ve lezzeti bir arada yakalamaya 
her zaman dikkat ettik. Ürünlerimizde hem kalite hem 
de lezzeti bir arada yakalamak için titizlikle çalışıyoruz. 
İnsan sağlığından ödün vermeyen üretim anlayışımızla 
da tüketicimiz için her zaman güvenilir bir marka olmaya 
devam edeceğiz. Eriş Un olarak daha önce almaya hak 
kazandığımız BRC, Vegan, Helal; Nudo’da ise Vegan ve 
Helal sertifikalarımızdan sonra, son olarak “Üstün Lezzet 
Ödülü” ile lezzetimizi de tescillemiş olduk.” dedi.

The taste of Eriş Flour and Nudo, the brands of Erişler Gıda, was officially approved in the interna-
tional arena. Eriş Flour and Nudo were considered worthy for Superior Taste Award by the Interna-
tional Taste & Quality Institute (ITQ) which test food and beverages of exceptional taste and quality.

Erişler Gıda’nın markalarından Eriş Un ve Nudo’nun lezzeti, uluslararası arenada da tescilledi. Eriş 
Un ve Nudo, Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü’nün (ITQ) düzenlediği, mükemmel tat ve kalitedeki 
yiyecek ve içeceklerin test edildiği Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görüldü.

Erişler Gıda’ya 
“Üstün Lezzet Ödülü”

“Superior Taste Award” 
for Erişler Gıda
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Aiming to spread the “ac-
tivity” concept to all sec-
tions of the society as an 
important component of 
healthy life through bicycle, 
ETİ and Active Living As-
sociation focus on Women 
and Neighbourhoods in Is-
tanbul with Yellow Bicycle 
Project 2016 and encou-
rage bicycling under the 
leadership of women in the 
neighbourhoods. By orga-
nizing trainings and activiti-
es during the whole year in the pilot neighbourhood of 
the project, Yellow Bicycle encourages especially women 
and then all the neighbourhood residents by the help of 
women to ride a bicycle. Yellow Bicycle Project trained 
tens of thousands primary school students in the last 2 
years; and in 2016, this Project is going to teach how to 
ride a bicycle to 5 thousand kids in the primary schools 
around Beykoz. Moreover, Eti’s mobile repair vehicle will 
carry out free repair and maintenance services for the 
broken bicycles and these idle bicycles will be operative 
again on the Istanbul streets.

Lesaffre, one of the leading companies in terms of ye-
ast, fulfils the increasing expectation of the food industry 
for natural and pure products with Livendo. Livendo has 
been prepared with Lesaffre expertness and help the ba-
kers to show their creativity by letting them to use sourdo-

Sağlıklı yaşamın en önemli 
unsurlarından biri olan “ha-
reketlilik” kavramını bisiklet 
aracılığı ile toplumun her 
kesimine yaymayı amaç-
layan Eti ve Aktif Yaşam 
Derneği, 2016 yılında Sarı 
Bisiklet Projesi kapsamında 
İstanbul’da ‘kadınlara’ ve 
‘mahallelere’ odaklanacak, 
kadınların öncülüğünde ma-
hallelerde bisiklet kullanımını 
teşvik edecek. Proje için pi-
lot olarak belirlenen mahal-

lede yıl boyunca eğitim ve etkinlikler düzenleyecek olan 
Sarı Bisiklet, öncelikle kadınları, kadınlar aracılığıyla da 
tüm mahallelileri bisiklete binmeye teşvik edecek. Geç-
tiğimiz 2 yılda on binlerce ilköğretim öğrencisine bisiklet 
eğitimi veren Sarı Bisiklet Projesi ekibi, 2016 yılında Bey-
koz çevresindeki ilkokullarda eğitimlerine devam ederek 
5 bin çocuğa daha bisiklete binmeyi öğretecek. Sarı Bi-
siklet Projesi ayrıca mobil tamir aracı ile İstanbul sokak-
larında bakıma ihtiyacı olan bisikletlerin ücretsiz tamirini 
yaparak atıl durumdaki bisikletleri sokaklara geri kazan-
dırmaya devam edecek.

Maya konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri 
olan Lesaffre, son dönemde gıda sektöründe giderek ar-
tan doğallık ve saflık beklentilerine Livendo ile yanıt veriyor. 
Lesaffre uzmanlığıyla hazırlanan Livendo, fırıncıların ekşi ha-
murdan en iyi şekilde yararlanmalarına imkân vererek yaratı-

“Yellow Bicycle Social Responsibility” Project has been realized in cooperation with Active Living 
Association since 2014 in order to encourage an active and healthy life. This Project will focus on the 
concept of “neighbourhood” and bring bicycle into the women’s lives in the same neighbourhood.

With its brand-new brand Livendo, Lesaffre offers the best sourdough solutions for making bread 
and bakery products. The sourdough cultures of Livendo, inactive sourdoughs and sourdough based 
mixtures will let the bakeries to produce new tastes for every kind of demands.

Eti’nin hareketli ve sağlıklı yaşamı teşvik amacıyla 2014 yılında Aktif Yaşam Derneği ile hayata ge-
çirdiği “Sarı Bisiklet Sosyal Sorumluluk” projesi bu yıl merkezine mahalleyi alacak, bisikleti mahal-
leli kadınların hayatına taşıyacak.

Lesaffre, yeni markası Livendo ile ekmek ve unlu mamul üreticilerine en iyi ekşi hamur çözümlerini 
sunuyor. Livendo’nun ekşi hamur kültürleri, deaktif ekşi hamurları ve ekşi hamur bazlı karışımları, 
fırıncıların farklı damak tatlarına hitap eden yeni lezzetler geliştirmelerine imkân veriyor.

Eti’den “Sarı Bisiklet” kampanyası

Ekşi hamurda Lesaffre imzası: Livendo

Yellow bicycle campaign by Eti

Lesaffre leads the way in sourdough: Livendo
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ugh in the best way possible. Livendo presents creative, 
innovative and testy products and there are three different 
product groups: sourdough cultures, inactive sourdoughs 
and sourdough based mixtures. Livendo products shorten 
the necessary processes for having sourdough and help 
the bakers to focus on creativity. 

Livando inactive sourdough, which is comprised of natural 
sourdough bacteria and fermented flour, enable the bakers 
to customize their products by using their very own visual 
and taste choices. Livendo sourdough based mixtures and 
inactive sourdough let the dough to be shaped easily and 
can be used in all the bakery procedures including direct 
processes, long and short-term fermentation. The traditi-
onally formed spontaneous sourdough needs complicated 
processes to be fresh again; Livendo sourdough culture re-
solves this problem and guarantees high performance with 
standardized “sour” taste.

cılıklarını ortaya çıkarmayı hedefliyor. Yaratıcı, yenilikçi ve lez-
zetli ürünler sunan Livendo’nun ekşi hamur kültürleri, deaktif 
ekşi hamurları ve ekşi hamur bazlı karışımları olmak üzere üç 
ayrı ürün grubu bulunuyor. Livendo ürünleri ekşi hamur elde 
etmek için gerekli prosesleri kısaltarak fırıncıların yaratıcılığa 
odaklanmasına imkan veriyor.

Doğal ekşi hamur bakterileri ile fermante edilmiş undan 
oluşan Livendo deaktif ekşi hamur, fırıncıların kendilerine 
has görsel ve tat imzası yaratarak ürünlerini kişiselleştirme-
lerine imkan tanıyor. Hamurun daha kolay şekil almasına 
yardım eden Livendo ekşi hamur bazlı karışımlar ve deaktif 
ekşi hamur; direkt prosesler, uzun ve kısa fermantasyon 
olmak üzere tüm fırıncılık süreçlerinde kullanılabiliyor. Ge-
leneksel yöntemlerle geliştirilen spontan ekşi hamuru taze-
lemek için gereken karmaşık işlemleri ortadan kaldıran Li-
vendo ekşi hamur kültürü, yüksek performansı ve standart 
nitelikte “ekşiyi” garanti ediyor. 

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

Beşler Makarna Un İrmik Gıda San.Tic. A.Ş. has improved 
274 places compared to last year in the list of “Turkey’s Top 
500 Industrial Enterprises” by Istanbul Chamber of Industry 
and became the third company with the most tremendous 
advance. Beşler Flour, which is ranked 140th in the general 
ranking of top 500, continues to honour the city of Gazian-
tep. In the previous days, Beşler Flour was also placed in 
Turkey’s Top 1000 Importers list by TIM as being a company 
which greatly improves its import rates. “Beşler Flour Com-
pany has kept the success bar high in its every step since 
the day it was founded. Thanks to the great projects in 2015, 
Beşler made a significant move in production and import. It 
succeeded to become one of the most quickly developed 
industrial enterprises in Turkey. As Beşler Flour, we advanced 
our production capacity up 
to 100% in 2015, we raised 
the number of our emplo-
yees from 250 to 400, and 
we broke records in terms 
of importation. We will con-
tinue to improve the com-
pany by taking giant steps,” 
states Mesut Çakmak, 
Beşler Flour the Chairman 
of the Board.

Beşler Makarna Un İrmik Gıda San. Tic. A.Ş., İstanbul Sa-
nayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesinde de bir önceki yıla göre 274 sıra yükselerek, 
en çok yükseliş kaydeden üçüncü firma oldu.  İlk 500’de genel 
sıralamada 140. sırada yer alan Beşler Un, Gaziantep’in gu-
ruru olmayı sürdürdü. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin açıkladığı 2015 yılı Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı 
şirketi listesinde, 149 Milyon dolarlık ihracat rakamıyla yer alan 
Beşler Un, bir önceki yıla göre %203’lük bir büyüme gerçek-
leştirerek Türkiye’de ihracatını en çok artıran firma olmuştu.

Beşler Un Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak, konuya 
ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kurulduğu günden bu zama-
na kadar attığı her adımda başarı çıtasını hep en üst noktaya 
koyan Beşler Un, 2015 yılında gerçekleştirdiği büyük proje-

lerle, üretimde ve ihracatta çok 
önemli bir atılım gerçekleştirerek, 
Türkiye’nin En Hızlı Yükselen 3 
sanayi kuruluşundan birisi olma-
yı başarmıştır. Beşler Un olarak 
2015 yılında, üretim kapasitemizi 
%100’lere yükselttik, çalışan sa-
yımızı 250’den 400’lere çıkardık, 
ihracatta rekorlara imzamızı attık. 
Dev adımlarla ilerlememizi sür-
dürüyoruz.” dedi. 

Istanbul Chamber of Industry (ISO) announced the result of “Turkey’s Top 500 Industrial Enterpris-
es in 2015” report. With regard to the survey results, Beşler Flour, the leading company of Beşler 
Group, advanced to the 140th rank.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ 2015 yılı raporunun sonuçlarını açık-
ladı. Araştırma sonuçlarına göre Beşler Grup’un lokomotif şirketi olan Beşler Un 140’ıncı sıraya yükseldi.

ISO 500’e Beşler Un damgası

Beşler Flour shows its difference in ISO 500
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Komşufırın, which brings Turkish people together with 
favourite tastes thanks to 73 branches countrywide, will 
increase the number of its branches both in Turkey and 
abroad with its newly designed financial system. Having 
celebrated 10th foundation anniversary, Komşufırın aims 
a healthy growth rate for the brand with its new busi-
ness model. A new structure is formed to have long and 
satisfying business relations with Financial Investment 
Partners. With this brand-new business model, the ent-
repreneurs will be 50% partners of 80-100 m2 Komşufırın 
branches with approximately 375 thousand dollars and 
they shall not be responsible for any kind of investment 
cost except the investment financing. In this fifty-fifty 
partnership with Financial Investment Partners, Komşu-
fırın will organize the daily operations of the bakeries. In 
this new business model, Financial Investment Partners 
is expected to undertake the financing of investments.

Türkiye genelindeki 73 mağazasıyla birlikte Türk halkını 
sevilen lezzetlerle buluşturan Komşufırın, yeni finansman 
sistemiyle birlikte hem yurtiçi hem de yurtdışında şube 
sayısını yüksek oranda artıracak. Kuruluşunun 10. yılını 
kutlayan Komşufırın’ın yeni iş modelinde; markanın sağ-
lıklı büyümeye devam etmesi hedefleniyor ve Finansal 
Yatırım Ortaklarıyla (FYO) beraber uzun yıllar sürecek, her 
iki tarafın da mutlu olacağı bir yapı hazırlanıyor. Bu yeni 
iş modeliyle birlikte ortalama 375 bin dolarlık yatırımla 
80-100 m2’lik Komşufırın şubelerine yüzde 50 ortak olan 
girişimciler, Komşufırın’a yatırım finansmanı haricinde 
herhangi bir yatırım bedelinden sorumlu olmayacaklar. 
Yeni açılacak şubelerinde Finansal Yatırım Ortaklarıyla 
yarı yarıya ortak olacak Komşufırın, fırınların günlük ope-
rasyonunu da yürütecek. Bu yeni iş modelinde Finansal 
Yatırım Ortaklarından ise yatırımın finansmanını üstlen-
meleri beklenecek.

Doruk Group Holding will actualize “Financial Investment Partner” system in order to give entre-
preneurs the chance to be partners of Komşufırın branches by 50% stakes and thus to increase the 
number of branches and let more people meet with Komşufırın tastes.
Doruk Group Holding, hayata geçireceği “Finansal Yatırım Ortaklığı” sistemiyle birlikte hem girişim-
cilerin Komşufırın şubelerine yüzde 50 ortak olmasını sağlayacak hem de kısa süre içerisinde şube 
sayısını artırarak daha fazla kişinin Komşufırın lezzetleriyle buluşmasını sağlayacak.

Komşufırın’dan yatırım 
ortaklığı fırsatı

Investment partnership 
opportunity 
by Komşufırın

................................................................................................................
Ekmek düşündüğünüzden daha faydalı

Bread is far more beneficial than you think

Prof. Dr. Fred Brouns, a world-renowned specialist in 
human biology from Holland Maastricht University, evalua-
ted all the current rumours and negative comments about 
grains and bread. Brouns stated that the bread was much 
more beneficial than people assume and all the speculati-
ons which were leading the consumers to abandon whole 
grain consumption are harmful for the public health. Bro-
uns drove attention to the misinformation about grains and 

Hollanda Maastricht Üniversitesi’nden insan biyolojisi 
konusunda uzman dünyaca ünlü akademisyen Prof. Dr. 
Fred Brouns, tahıllar ve ekmek hakkında son dönemde çı-
kan söylentileri ve olumsuz haberleri değerlendirdi. Brouns, 
ekmeğin düşünülenden daha faydalı olduğunu, tüketicinin 
özellikle tam tahıl tüketiminden uzaklaşmasına neden olan 
iddiaların ise toplum sağlığı açısından zararlı olduğunu ifa-
de etti.  Tahıllar konusunda yapılan yanlış bilgilendirmelere 
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explained the benefits of grains and 
breads by using concrete examp-
les. The professor stated that the 
genes which lead to negative sta-
tements about today’s wheat also 
appeared in ancient wheat speci-
es; thus all the negative statements 
have been disproved. 

Fred Brouns concluded that all 
the components of whole grain 
content are worked synergisti-
cally; and by using the examples 
from current studies, he explained 
the fact that usage of whole grain 
minimizes the risk of some health 
issues including cardiovascular 
diseases, high blood pressure, diabetes, and intestinal 
cancer. Another important result of these studies is that 
the whole grain fibres are far more efficient than the ve-
getable-fruit based fibres in terms of reducing disease 
risks. According to Prof. Dr. Fred Brouns, the refined 
flour is lack of some nutritional elements in whole grain. 
He finished his words by underlining that consuming 40 
gram whole grain daily is advised to reduce the risk of 
various diseases. 

dikkat çeken Brouns, çeşitli somut 
örneklerle tahıllar ve ekmeğin fay-
dalarını anlattı. Hollandalı profe-
sör günümüz buğdayı hakkındaki 
olumsuz iddialara kaynak olan 
genlerin kadim buğday türlerin-
de de bulunduğunu ifade ederek 
olumsuz iddiaların çürütüldüğünü 
belirtti.

Fred Brouns, tam tahıl içeriğin-
de yer alan bileşenlerin birbiri ile 
sinerji içerisinde çalıştığını, bu sa-
yede kalp damar hastalıkları, yük-
sek tansiyon, diyabet, bağırsak 
kanseri gibi rahatsızlıkların riskini 
azalttığını, yapılan güncel araştır-

malardan verdiği örneklerle açıkladı. Brouns’un sözünü 
ettiği çalışmalardaki bir diğer önemli bulgu ise, tam tahıl 
liflerinin hastalık risklerini azaltma konusunda sebze ve 
meyve kaynaklı liflerden daha fazla etki gösterdiği oldu. 
Rafine unun, tam buğdayda yer alan bazı besin öğele-
rinden mahrum olduğunu belirten Prof. Dr. Fred Brouns, 
açıklamalarının sonunda çeşitli hastalıkların riskinin dü-
şürülmesi için günde 40 gram tam tahıl tüketilmesinin 
tavsiye edildiğini vurguladı.

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

AFMASS Eastern & Central Africa which is a regional 
processing, packaging and food safety conference and 
expo organized by FoodWorld Media Ltd took place at 
the Kenya School of Monetary Studies in Nairobi, Kenya 
from June 8-10, 2016. The event brought together over 
350 industry business leaders, suppliers to the food and 
beverage industry, government regulators and NGOs in-
volved in the food supply chain from Africa, Americas, 
Europe and Asia to deliberate on ways to improve food 
processing, food packaging and food safety, with a focus 
on Eastern and Central Africa.

During the event, Mr. Robert Kilonzo, from Kenya’s mi-
nistry of health, advised the grain industry to take respon-
sibility for Aflatoxins. “With research showing that 5-28% 
of cancers are caused by Aflatoxins, the risk to public he-
alth is of great concern to the Government. Food compa-
nies have to ensure Aflatoxins contaminated foods don’t 
reach the table of the consumer. As a miller, you have the 
ultimate responsibility to ensure that only safe food is sold 
to the consumer. By placing your brand and label on the 
product and availing the product into the market, you take 
direct responsibility if the product is found in the market 
which doesn’t meet the set Aflatoxins limits,” he warns.

FoodWorld Media tarafından düzenlenen bölgesel işleme, 
paketleme ve gıda güvenliği konferansı ve fuarı AFMASS 
Doğu & Orta Afrika, 8-10 Haziran 2016 tarihleri arasında 
Nairobi’de bulunan Kenya School of Monetary Studies adlı 
üniversitede gerçekleşti. Etkinlik, Afrika, Amerika, Avrupa ve 
Asya kıtalarındaki 350’den fazla endüstri yöneticisini, yiye-
cek ve içecek sektöründeki sağlayıcıları, hükümet yetkililerini 
ve yiyecek tedarik zincirine dâhil olan STK’ları bir araya getir-
di. Doğu ve Orta Afrika odaklı olarak, gıda işleme, paketleme 
ve gıda güvenliği gibi konuları iyileştirme yolları tartışıldı.

Etkinlik esnasında, Kenya Sağlık Bakanı Robert Kilon-
zo tahıl endüstrisinin Aflatoksinler konusunda sorumluluk 
almasını tavsiye etti. Kilonzo şu uyarıda bulundu: “Kanser 
hastalıklarının %5-25’inin Aflatoksinlerden kaynaklandığını 
gösteren araştırmalarla birlikte, kamu sağlığına yönelik bu 
risk Hükümetimiz için büyük endişe arz etmektedir. Gıda 
şirketleri, Aflatoksinlerin bulaştığı gıdaların tüketiciye ulaş-
masını engellemelidir. Değirmenciler olarak, müşterilere 
yalnızca sağlıklı ve güvenli gıdaların satılmasını sağlamak 
sizin nihai sorumluluğunuzdur. Bir ürünün üstüne adınızı 
ve etiketinizi koyuyor ve sonra bu ürünü piyasa sürüyorsu-
nuz. Eğer bu ürün belirlenen Aflatoksin sınırlarına uymaz-
sa, bunun sorumluluğu tamamen sizde olur.”

Yiyecek ve içecek endüstrisi Kenya’da buluştu

Food and beverage industry meets in Kenya
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Modern Ekmek Endüstrisinde Sorgum Unundan 
Faydalanma İmkanı

Possibility to Utilize Sorghum Flour 
in a Modern Bread Making Industry
......................................................................................................................................

School of Food Science and Technology, Jiangnan University 
Gıda Bilimleri ve Teknolojisi Okulu, Jiangnan Üniversitesi

Mohammed DAHIR, Ke-Xue ZHU, Xiao-Na GUO, Waleed ABOSHORA, Wei PENG

“It is clear that grain sorghum could be the crop of the twenty first century to tackle many prob-
lematic issues which some regard to economic aspects of the globe and other related to human 
health and wellbeing. Regardless the greater potential of sorghum grain, some serious technical 
problems remain unsolved. More research and development are needed for better milling tech-
nologies which can insure to produce high quality flour from sorghum.”

“Dünyadaki ekonomik sorunlarla ve insan sağlığıyla ilgili meselelerdeki faydası açısından sorgum 
bitkisinin 21. yüzyılın tahıl ürünü olabileceği ortadadır. Sorgum bitkisinin güçlü potansiyeline rağ-
men, bazı ciddi teknik sorunlar henüz çözülememiştir. Sorgumdan daha kaliteli un üretilebilmesini 
garantileyecek öğütme teknolojileri için daha fazla araştırma ve geliştirme gerekmektedir.”

INTRODUCTION
Sorghum (Sorghum bicolor) is a cultivated tropical ce-

real grass. It is the only species which is cultivated for 
food and feeds among other 28 species and it is gene-
rally, although not universally, considered to have first 
been domesticated in North Africa, possibly in the Nile, 
Sub-Saharan and/or east Africa regions as recently as 
1000 BC. The cultivation of sorghum played a crucial 
role in the spread of the Bantu group of people across 
Sub-Saharan Africa. Today, sorghum is cultivated in the 
warmer climatic areas across the world. It is quantitati-
vely the world’s 5th largest most important cereal grain, 
after wheat, maize, rice and barley. It is called by a variety 
of names in different regions, among them; Great millet 
and Guinea corn in West Africa, Kafir corn in South Afri-
ca, Dura in North Africa, Mesego/Haruur in Somalia and 
Djibouti, Jowar in India, gaoliang in China and milo or 
milo-maize in USA. It is described as a very tolerate crop, 
which can resist the limiting conditions of water shorta-

GİRİŞ
Sorgum (Sorghum bicolor) tropikal olarak yetiştirilen bir 

tahıl bitkisidir. Yiyecek için ekilen ve 28 farklı türü besle-
yen tek bitki türü olan sorgum bitkisinin, genel olarak ilk 
kez Kuzey Afrika’da, muhtemelen Nil bölgesindeki Sahra 
çölüne özgü topraklarda ve/veya Doğu Afrika bölgele-
rinde M.Ö. 1000 gibi erken tarihlerde kullanılmaya baş-
landığı düşünülmektedir. Sorgumun yetiştirilmesi, Bantu 
topluluğunun Sahraaltı Afrika bölgesine yayılmasında 
önemli rol oynamıştır. Sorgum, günümüzde dünyanın 
dört bir yanındaki daha yumuşak iklim bölgelerinde ye-
tiştirilmektedir. Miktar bakımından buğday, mısır, pirinç 
ve arpadan sonra üretimi yapılan en önemli beşinci tahıl 
ürünüdür. Sorgum pek çok bölgede farklı isimlerle anılır: 
Doğu Afrika’da Büyük darı ve Gine mısırı, Güney Afrika’da 
Kafir mısırı, Kuzey Afrika’da Dura, Somali ve Dijbouti’de 
Mesego/Haruur, Hindistan’da Jowar, Çin’de Gaoliang ve 
ABD’de Milo veya Milo-mısır. Sorgum, su kıtlığı ve alkali 
topraklar gibi sınırlayıcı koşullara direnebilen çok dayanıklı 
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ge and alkaline soils. Sorghum is cultivated for different 
purposes, USA which is a major producer of sorghum; 
the grain is used mainly as animal fodder, while in Africa 
and India, the grain is considered as a major food source 
and forms the staple diet for large populations living in 
the semi-arid regions in Asia and Africa where, sorghum 
is produced for human consumption and it is almost the 
only source of energy and protein in those regions. Lack 
of gluten in sorghum gives a significant importance to 
tackle the present day scenario of Celiac Disease (CD) 
occurrence. Previous study revealed that Grain sorghum 
contains phenolic compounds like flavonoids which have 
been found to inhibit tumor development. The starches 
and sugars in sorghum are released more slowly than in 
other cereals and that could be beneficial to diabetic pa-
tients. Sorghum, like the other cereals, is a good source 
of the B vitamins and minerals such as potassium and 
phosphorus, while its calcium content is low. Sorghum 
is consumed into a wide variety of foods, such as baked 
products, tortillas, couscous, gruel, steam-cooked pro-
ducts semi-leavened breads, popped form, fermented or 
non-fermented porridges and alcoholic or non-alcoholic 
beverages.

Moreover, grain sorghum has great potential to be used 
in different industrial applications and processed into 
starch, flour, grits and flakes as well as malted products. 
In this review article, we will try to recap the possible 
sorghum potentiality to use it in a modern bread making 
industry. 

DESCRIPTION AND DISTRIBUTION 
OF SORGHUM GRAIN
Grain sorghum is approx. 4 mm in length and it is more 

or less spherical in shape but somewhat flattened at the 
germ end. The 1000 kernel weight ranges from approx. 
25 to 35 g. Sorghum grain color varies from almost whi-
te to almost black, with shades of red and brown being 
common. Sorghum excels and uniquely adapted to arid 
and semi-arid conditions due to its drought tolerance, it 
can also survive periods of water logging and floods. His-
torically, the timing and place of sorghum domestication 
are not fully known although it is known to have initiated 
with early settled human life. According to Vavilov, the old 
Abyssinian (today’s Ethiopian ancestors) area is believed 
to be the centre of origin of sorghum while other authors 
have suggested a more broad area or separate centres 
of origin for different species. However, it is generally ag-
reed that S. bicolor originated and was domesticated, 
in the Sub-Saharan Africa and spread to other regions 
of the globe in a very unevenly manner with Africa (Su-
dan and Nigeria) and Asia (India) having the largest are-
as harvested. Sorghum is also widely grown as a staple 
food crop in the drier parts of Central and South America 

bir ekindir ve pek çok farklı amaçla yetiştirilir. En büyük 
sorgum üreticisi olan ABD’de bu tahıl, çoğunlukla hayvan 
yemi olarak kullanılır. Afrika ve Hindistan’da ise temel be-
sin kaynaklarındandır. Asya ve Afrika’daki yarı kurak alan-
larda yaşayan geniş nüfus toplulukları için temel gıdaların 
alındığı beslenme şeklini oluşturur. Buralarda sorgum in-
sanların tüketimi için üretilir; bu bölgelerdeki insanlar için 
tek enerji ve protein kaynağı olduğu söylenebilir. Sorgum-
daki glüten eksikliği, günümüzde yaygın olarak rastlanan 
Çölyak hastalığı vakalarıyla baş etmek için de önem taşır. 
Daha önce yapılan çalışmalara göre, sorgum tahılı flavo-
noid gibi fenolik bileşenler içermektedir. Bu bileşenin tü-
mör gelişimini engellediği ortaya çıkarılmıştır. Sorgumda 
bulunan nişasta ve şeker, diğer tahıllara göre daha yavaş 
açığa çıkar ve bu da diyabet hastaları için yararlı olabilir. 
Diğer tahıl ürünleri gibi sorgum da potasyum ve fosfor 
gibi mineraller ile B vitaminleri açısından zengin bir kay-
naktır; ancak kalsiyum oranı düşüktür. Sorgum türlü tür-
lü biçimlerde tüketilebilir: unlu mamuller, tortilla, kuskus, 
yulaf lapası, buharda pişen ürünler, yarı mayalı ekmekler, 
patlamış halde, fermente veya fermente olmayan lapalar, 
alkollü ve alkolsüz içkiler.

Bunun yanında sorgum farklı endüstriyel uygulamalarda 
da kullanılabilme potansiyeline sahiptir; malt ürünlerinin 
yanı sıra nişasta, un, iri taneler ve ince parçalar halinde iş-
lenebilirler. Bu inceleme makalesinde, sorgumun modern 
ekmek yapım endüstrisinde kullanılabilme potansiyelini 
gözden geçirmeye çalışacağız. 

SORGUM BİTKİSİNİN 
TANIMLANMASI VE DAĞILIMI
Sorgum bitkisi yaklaşık olarak 4 mm uzunluğundadır, 

küre biçiminde olan bitkinin tohum ucu kısmen düzleş-
miştir. 1000 tane ağırlığı yaklaşık olarak 25-35 gr arasında 
değişmektedir. Sorgum bitkisinin rengi, beyaz veya siyah 
gibi olabilir, kırmızı ve kahverenginin tonları da yaygındır. 
Sorgum susuzluğa dayanıklı yapısı ile kurak ve yarı kurak 
koşullarla mükemmel şekilde uyum sağlar; ayrıca toprağın 
suyu emdiği durumlara ve sel dönemlerine de dayanabilir. 
Tarihsel olarak sorgumun kullanılmaya başlanma yeri ve 
zamanı tamamen bilinmemekle birlikte, sorgumun ehlileş-
tirilmesinin insanların yerleşik hayata geçtiği ilk dönemler-
de başladığı düşünülmektedir. Vavilov’a göre eski Habeş 
alanları (bugünkü Etiyopya’nın kökenleri) sorgumun ortaya 
çıktığı yer olsa da, diğer yazarlar daha geniş alanlardan 
söz etmekte veya farklı türler için ayrı kökenler olduğunu 
öne sürmektedir. Ne var ki, S. bicolor türünün Sahraaltı 
Afrika’da ortaya çıktığı ve ehlileştirildiği genel olarak kabul 
görmüştür; daha sonra ise başta en büyük ekim alanlarına 
sahip Afrika (Sudan ve Nijerya) ile Asya (Hindistan) olmak 
üzere dünyanın farklı bölgelerine yayılmıştır. Sorgum, Orta 
ve Güney Amerika’nın kuru coğrafyalarında (Kolombiya, 
Venezüella ve Kuzey-Doğu Brezilya) temel gıda maddesi 
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(Colombia, Venezuela and North-Eastern Brazil). In the 
developed countries, led by the USA, where sorghum 
is primarily used as a feed grain, an intensive breeding 
programme, the application of large quantities of fertilizer 
and the advancement of agricultural practices (e.g. pest 
control, seed bed preparation) have maximized the atta-
inable yield that reached 4.5 tonnes/ha in 2010. This is 
five times that for developing countries such as sorghum 
producers in Africa (0.84 tonnes/ha in 2010) where this 
grain is almost entirely used as a staple food. Notwith-
standing its poor yield, sorghum plays a fundamental role 
in rural food security in the semi-arid tropical areas that 
represent home for billions of people.

According to the latest estimations presented by index 
mundi Network; the top 15 sorghum-producing countries 
in a year 2014 (in decreasing order) were: United States, 
Mexico, Nigeria, Sudan, India, Ethiopia, Argentina, Chi-
na, Australia, Brazil, Burkina Faso, Mali, Cameroon, Niger 
and Chat. The importance of sorghum is illustrated by 
the fact that it represents more than 70% of total cereal 
production in some states of Africa and in many parts 
of Africa, Asia, Central America and the Middle Eastern 
Arab countries; sorghum is the staple food and in some 
countries also it is the main source of beverages.

MORPHOLOGICAL STRUCTURE 
OF THE SORGHUM GRAIN
Sorghum grains are generally spherical or spindle sha-

ped and may be colored white, red, yellow or brown. 
The terms ‘soft’ and ‘hard’ have been used to designate 
vitreous and opaque areas of sorghum endosperm, res-
pectively. Grain hardness plays an important role when 
dry milling sorghum. The sorghum kernel is a naked car-

olarak yaygın şekilde yetiştirilmektedir. Sorgumun yem ta-
hılı olarak ana malzeme olduğu ABD gibi gelişmiş ülkeler-
de, yoğun yetiştirme programları, bol miktarda gübre kul-
lanımı, tarım pratiklerinde yaşanan gelişmeler (Örn. böcek 
kontrolü, tohum yatağı hazırlama) gibi durumlar sayesinde 
yapılan hasat artmış ve 2010 yılında 4.5 ton/ha miktarına 
erişmiştir. Bu miktar, sorgumun temel besin maddesi ola-
rak kullanıldığı Afrika gibi (2010’da 0.84 ton/ha) gelişmek-
te olan ülkelerden beş kat daha fazladır. Verimi zayıf olsa 
da, sorgum binlerce insana ev sahipliği yapan yarı-kurak 
tropikal bölgelerdeki kırsallarda, gıda güvenliği konusunda 
temel rol oynamaktadır.

Dünya Index Network’ünde sunulan son tahminlere 
göre, 2014 yılında sorgum üretimindeki ilk 15 ülke (aza-
lan sırayla) şöyledir: Birleşik Devletler, Meksika, Nijerya, 
Sudan, Hindistan, Etiyopya, Arjantin, Şili, Avustralya, 
Brezilya, Burkina Faso, Mali, Kamerun, Nijer ve Çad. 
Sorgumun önemi, Afrika’daki kimi ülkelerde toplam tahıl 
üretiminin %70’ini oluşturması gerçeğinden anlaşılabilir. 
Afrika’nın, Asya’nın, Orta Amerika’nın ve Ortadoğu’da-
ki Arap ülkelerinin pek çok yerinde sorgum temel besin 
ürünüdür ve ayrıca kimi ülkelerde içeceklerin de temel 
kaynağıdır.

SORGUM BİTKİSİNİN MORFOLOJİK YAPISI
Sorgum bitkileri genel olarak yuvarlak veya düz şekil-

dedir; beyaz, kırmızı, sarı veya kahverengi olabilir. “Yumu-
şak” ve “sert” terimleri, sırasıyla sorgum endosperminin 
camsı ve opak alanlarını belirlemek için kullanılır. Sorgumu 
kuru öğütürken, tahıl sertliği önemli bir rol oynar. Sorgum 
tanesi çıplak bir buğdaysı meyvedir ve anatomik olarak 
üç farklı bölümden oluşur: perikarp (dış katman), endos-
perm (nişasta deposu) ve tohum (embriyo). Endosperm 
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yopsis and it consists of three anatomically distinctive re-
gions; the pericarp (outer layer), the endosperm (starch 
storage) and the germ (embryo). The endosperm may be 
further sub-divided into the sub-aleurone layer, corneo-
us or glassy endosperm, and the floury endosperm. The 
pericarp contains a cuticle comprising layers of waxy ma-
terials and is divided into three histological tissues: the 
epicarp, mesocarp and endocarp. The epicarp is two or 
three cells thick and consists of rectangular cells often 
containing pigmented material. Unlike other cereals, the 
sorghum mesocarp may contain starch granules. The 
endocarp is mainly composed of cross and tube cells. 
Some sorghum varieties have a layer of pigmented cells 
under the pericarp called the testa or undercoat that can 
cause problems in processing. However, the undercoat 
can be lost through breeding procedures. 

The endosperm tissue is composed of the aleurone la-
yer, peripheral, corneous and floury areas. The aleurone 
layer is the outer cover and it consists of single layer of 
rectangular cells adjacent to the testa or tube cells. The 
cell possesses a thick cell wall, large amounts of protein, 
ash and oil. The peripheral endosperm tissue is composed 
of several layers of dense cells containing large amounts 
of protein and small starch granules. The corneous and 
floury endosperm is composed of starch granules, a pro-
tein matrix, protein bodies and cell walls rich in β-glucan 
and hemicelluloses. In the corneous endosperm, the pro-
tein matrix has a continuous interphase with the starch 
granules and protein bodies embedded in the matrix. The 
centre of the endosperm is floury, here the packing of the 
starch and proteins is less tight and there are air spaces 
present that result in diffraction of the incoming light, giving 
an unclear or chalky appearance under scanning electron 
microscopy. According to Rooney and Sullins; the embryo 
is embedded in the sorghum kernel rendering it difficult to 
remove. It consists of two major parts: the scutellum and 
the embryonic axis. The scutellum represents the reser-
ve tissue containing high amounts of oil, protein, enzymes 
and minerals which represents a connecting bridge betwe-
en the endosperm and germ.

CHEMICAL CONSTITUENTS 
OF THE SORGHUM GRAIN
Table 1 compares the significant chemical characteris-

tics of sorghum grain with that of the other major cereals. 
In detail, the major constituents of sorghum grain are: 

Starch: Starch content represents approx. 71% of 
sorghum grain. Sorghum starch gelatinization tempera-
ture (66 to 81°C) is high compared to that of wheat and 
possibly higher than that of maize. Starch gelatinization 
temperature also seems to be quite variable among the 
sorghum cultivars. 

ayrıca alt-alevron katman, boynuzsu veya camsı endos-
perm ve unlu endosperm olmak üzere alt bölümlere de 
ayrılabilir. Perikarp bölümünde kumlu madde katmanla-
rından oluşan bir kutikül bulunur ve üç histolojik dokuya 
ayrılır: epikarp, mezokarp ve endokarp. Epikarp iki veya 
üç hücre kalınlığındadır ve genellikle pigmentli madde içe-
ren dikdörtgen hücrelerden oluşur. Diğer tahılların aksine, 
sorgum mezokarpi, nişasta granülleri içerebilir. Endokarp 
ise genellikle çapraz ve tüp hücrelerden oluşmaktadır. 
Kimi sorgum çeşitlerinde, perikarbın altında testa veya 
astar denen ve işleme esnasında sorun yaratabilecek pig-
mentte hücre katmanları bulunur. Ancak bu astar kısmı, 
yetiştirme prosedürleri ile ortadan kaldırılabilir. 

Endosperm dokusu, alevron katman, periferik, boy-
nuzsu ve unlu alanlardan oluşur. Alevron katmanı, dış kı-
sımdır ve testaya ya da tüp hücrelere bitişik tek katmanlı 
dikdörtgen hücrelerden oluşur. Hücrede kalın bir hücre 
duvarı, bol miktarda protein, kül ve yağ bulunur. Perife-
rik endosperm dokusu, bol miktarda protein ve küçük 
nişasta granülleri içeren yoğun hücreli birkaç katman-
dan oluşmaktadır. Boynuzsu ve unlu endosperm nişasta 
granüllerinden, protein matrisinden, protein yığınların-
dan ve β-glukan ile hemiselüloz açısından zengin hücre 
duvarlarından oluşur. Boynuzsu endospermdeki protein 
matrisi, bu matriste bulunan nişasta granülleri ve protein 
yığınlarıyla sürekli olarak interfaz halindedir. Endosper-
min merkezi unludur, burada nişasta ve protein birikimi 
daha gevşektir ve gelen ışığın kırılmasına neden olacak 
şekilde hava boşlukları vardır. Bu da elektron mikros-
kobu taramasında belirsiz veya tebeşirimsi bir görüntü 
yaratır. Rooney ve Sullins, embriyonun sorgum tanesine 
gömülü olduğunu ve bu yüzden zor çıkarıldığını dile ge-
tirmiştir. İki temel kısım bulunur: kalkansı kısım ve emb-
riyonik eksen. Kalkansı kısım, yüksek miktarlarda yağ, 
protein, enzim ve minteral içeren saklama dokusu görevi 
görür ve endosperm ile tohum arasında köprü işlevini 
yerine getirir.

SORGUM BİTKİSİNİN KİMYASAL BİLEŞENLERİ
Tablo 1’de sorgum bitkisinin temel kimyasal özellikleri, 

önde gelen diğer tahıllarla karşılaştırılmıştır. Daha detaylı 
olarak, sorgum tahılının temel bileşenleri şunlardır: 

Nişasta: Nişasta bileşeni, sorgum bitkisinin yaklaşık 
%71’lik bir kısmını oluşturur. Sorgum nişasta jelatinleştir-
me ısısı (66 ila 81°C) buğdayla kıyaslandığında yüksektir 
ve muhtemelen mısırdaki ısıdan da yüksektir. Nişasta je-
latinleştirme ısısı, sorgum çeşitleri arasında da oldukça 
çeşitlilik göstermektedir. 

Genel olarak, sorgumdaki nişasta sindirilebilirliği mısır-
dan daha düşüktür. Buna istinaden, sorgumun diyabetik 
ve obez kimseler için özel olarak uygun bir yiyecek olabi-
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Generally, sorghum has lower starch digestibility than 
maize. On the basis of this, it has been suggested that 
sorghum may be a particularly suitable food for diabetic 
and obese people. However, there is little, if any direct 
evidence to support this contention. It appears that the 
lower starch digestibility is not an intrinsic property of 
sorghum starch but primarily as a result of the endos-

leceği öne sürülmüştür. Ancak bu iddiayı destekleyecek 
doğrudan kanıt pek yoktur. Görünüşe bakılırsa, düşük ni-
şasta sindirilebilirliği sorgum nişastasının yapısal bir özelli-
ği değil; daha ziyade endosperm protein matrisinin, hücre 
duvarı maddesinin ve (varsa) nişastanın enzim hidrolizini 
engelleyen taninlerinin bir sonucudur. Nişasta granülleri-
nin etrafındaki protein matrisinde, kafirin proteinleri içeren 
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perm protein matrix, cell wall material and tannins (if pre-
sent) inhibiting enzymatic hydrolysis of the starch. Protein 
disulfide bond cross-linking involving the kafirin proteins 
in the protein matrix around the starch granules seems 
to be of major importance in reducing starch digestibi-
lity. The endosperm cell wall, non-starch polysaccharides 
of sorghum are rich in the water- unextractable ‘water-
insoluble’. In contrast to the cell walls of barley, which 
are mainly of the “water-soluble” β-glucan type and those 
of wheat, which are “water-soluble and insoluble” arabi-
noxylans. These differences may have importance con-
sequences when sorghum is used in brewing or bread 
making.

NON-STARCH POLYSACCHARIDES
Sorghum contains approximately 6-11% non-starch 

polysaccharides (NSPs; dietary fiber) which probably a 
slightly lower level than that in wheat. The major NSPs 
of the sorghum endosperm are water-unextractable (in-
soluble) glucuronoarabinoxylans (GAX). Because they are 
water-insoluble, the sorghum GAX are probably not func-
tional in bread making, unlike the wheat arabinoxylans. 
Concerning their nutritional attributes; they probably have 
good laxation properties but do not have the cholesterol 
lowering effects associated with soluble dietary fiber.

Protein: Protein content and composition varies due 
to genotype, water availability, temperature, soil fertility 
and environmental conditions during grain development 
period. According to David, it is usually 11-13% but so-
metimes higher than that and ranges from approx. 7 to 
16% with an average of approx. 11%. The major sorghum 
grain proteins are prolamin storage proteins, as in virtually 
all other cereal grains and are known as kafirins. Kafirins 
are classified into four major groups (α, β, γ and δ) based 
on differences in molecular weight, solubility, structure 
and amino acid composition and sequence. With regard 
to amino acids, sorghum kafirin is usually high in glutamic 
acid, leucine, alanine, proline and aspartic acid. From a 
nutritional point of view, lysine and threonine represent the 
first and second most limiting amino acids in sorghum pro-
teins, from a human nutrition perspective. Sorghum lysine 
meets 40% of the recommended daily/portion level for in-
fants. They are poorly digestible, especially when cooked 
in water, as occurs during most food preparation proces-
ses, unlike wheat proteins; sorghum proteins are not highly 
functional. Concentration and/or modification of sorghum 
proteins (alkaline extraction, reducing agents, enzymatic 
hydrolysis, deamidation, irradiation and extrusion) could 
be one way to address this challenge. However, an impor-
tant positive health issue with respect to the kafirins is that 
because, they are so different in structure from the wheat 
gliadin and glutenin storage proteins. It has been conclusi-
vely shown that sorghum does not elicit morphometric or 

protein disülfit bağın çapraz bağlanma özelliği, nişasta 
sindirilebilirliğini azaltmada önemli rol onuyor. Endosperm 
hücre duvarı, sorgumun nişasta olmayan polisakkarit-
ler, su-çıkartılamayan “suda-çözünemeyen” bakımdan 
zengindir. Aksine, arpanın hücre duvarlarının çoğunluğu 
“suda çözünebilir” β-glukan tipi olup, buğdaydakiler ise 
“suda çözünebilir ve çözünemeyen” arabinoksilanlardır. 
Sorgum mayalanmada veya ekmek yapımında kullanıldı-
ğında, bu farklılıklar önemli olur.

NİŞASTA DIŞI POLİSAKKARİTLER
Sorgumda %6-11 civarında nişasta olmayan poli-

sakkarit (NDP; besinsel lif) bulunur; bu da muhtemelen 
buğdaydakinden oldukça düşük bir seviyedir. Sorgum 
endospermindeki temel NDP, suda çözünemeyen glu-
kuronoarabinoksilandır (GAX). Suda çözünemez olduk-
larından, sorgum GAX ekmek yapımında buğday arabi-
noksilanına kıyasla işlevsel olmayabilir. Besin değerleri 
açısından bakarsak, muhtemelen iyi gevşeme özellikleri 
vardır; ancak çözünebilir besinsel liflerde bulunan koles-
terol düşürücü etkilere sahip değiller.

Protein: Protein içeriği ve bileşeni genotipe, tahıl geli-
şim aşamasındaki su mevcudiyetine, ısıya, toprak verim-
liliğine ve çevresel koşullara göre değişiklik göstermekte-
dir. David’e göre, protein genellikle %11-13 oranındadır 
ama bazen bundan daha fazla bulunabilir ve yaklaşık %7 
ila 16 arasında değişir, ortalama %11 civarındadır. En 
çok bulunan sorgum bitkisi proteinleri, tıpkı hemen he-
men tüm tahıllarda olduğu gibi, prolamin depo protein-
leridir ve kafirun olarak da bilinirler. Kafirunlar moleküler 
ağırlıklarındaki farklılıklara, çözünebilirliklerine, yapılarına, 
amino asit birleşim ve sıralamasına göre dört temel gruba 
ayrılırlar (α, β, γ ve δ). Amino asitlerle ilgili olarak, sorgum 
kafirununda glutamik asit, lösin, alanin, prolin ve aspartik 
asit bolca bulunur. İnsanların beslenmesi perspektifinden 
baktığımızda, lisin ve trenoin sorgum proteinlerindeki be-
sin değeri açısından ilk ve ikinci sıradaki sınırlayıcı amino 
asitlerdir. Sorgum lisin, bebeklerde günlük tavsiye edilen 
miktarın %40’ını karşılar. Bunlar, özellikle de suda pişiril-
diklerinde, pek çok gıda hazırlama sürecinde karşımıza 
çıktığı gibi sindirilebilirlik açısından oldukça yetersiz du-
rumdadır; buğday proteinlerinin aksine sorgum proteinleri 
fazla işlevsel değildir. Sorgum proteinlerinin konsantras-
yonu ve/veya modifikasyonu (alkalin ekstrasyonu, indirge-
yici maddeler, enzimatik hidroliz, deamidasyon, ışınlama 
ve ekstrüzyon) bu soruna yönelik bir adım olabilir. Ancak 
kafirun yapısal olarak buğday gliadin ve gluten depo pro-
teinlerinden çok farklı olduğu için, sağlık açısından önemli 
bir durumdan bahsetmek mümkündür. Yapılan araştırma-
lara göre, sorgum bitkisi çölyak hastalığından muzdarip 
hastalarda onikiparmak bağırsağı dokularında görülebile-
cek morfometrik veya bağışıklık sistemi aracılı değişimleri 
tetiklemez. Çölyak hastalığı, ince bağırsaktaki mukoza 
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immunomediated alteration of duodenal explants from pa-
tients suffering from celiac disease. Celiac disease which 
is a syndrome characterized by damage to the mucosa 
of the small intestine and caused by ingestion of wheat 
gluten and similar proteins. It is becoming recognized that 
celiac disease is a major health problem in Western count-
ries, affecting at least 1 in 150 people. The only treatment 
is lifelong avoidance of foods containing wheat and similar 
cereals such as rye, triticale and barley. Hence, sorghum is 
an important alternative for making baked products such 
as bread. However, a major challenge in using sorghum 
in bread baking is the very poor visco-elastic properties 
of kafirin dough compared to that made from wheat glu-
ten (glutenins and gliadins). When mixed with water, gluten 
proteins become hydrated and form a three-dimensional 
network, which is responsible for the unique visco-elastic 
property of wheat dough. Due to their higher hydrophobic 
character which is related to their higher leucine content 
compared to the gluten proteins; kafirins are difficult to 
hydrate. Belton et al. suggested that the poor hydration of 
kafirins may also be linked to their α-helical structure ma-
inly, in contrast to high-molecular-weight (HMW) glutenin 
subunits of wheat, which have a high level of β-sheet and 
β-turn structure. Moreover, the kafirins are much smaller 
proteins than the HMW glutenins and this probably also 
has a bearing on their lack of elasticity. In addition, beca-
use kafirins are encapsulated in protein bodies; they are 
probably unavailable for participation in dough fibril forma-
tion, unlike gluten proteins which are present in the conti-
nuous matrix after seed desiccation.

Lipids: Sorghum contains approx. 3.4% lipids, rather 
more than wheat and rice but less than maize, the ma-
jority of which are neutral triglycerides (triacylglycerols). 
The triglycerides of sorghum are rich in unsaturated fatty 
acids. The predominant fatty acids are linoleic (38-49%), 
oleic (31-38%) and palmitic acids (14%), therefore this 
grain provides a higher amount of energy.

Minerals and Vitamins: Sorghum grain is an impor-
tant source of minerals and amongst them; P is the most 
abundant. However, its bioavailability is negatively related 
to the proportion which exists bound of phytates. Mine-
rals are located in the pericarp, aleurone layer and germ; 
therefore, refined sorghum products lose part of these 
important nutrients, as in all other refined cereal fracti-
ons. Sorghum is an important source of fat-soluble and 
B-complex vitamins except vitamin B12. Amongst the B 
vitamins, concentrations of thiamine, riboflavin and niacin 
in sorghum were comparable to those in maize. Some 
yellow-endosperm sorghum varieties contain β-carotene 
which can be converted to vitamin A by the human body. 
Detectable amounts of other fat soluble vitamins, namely 
D, E and K have also been found in the sorghum germ. 

tabakasına zarar veren bir hastalıktır; buğday glüteni ve 
benzeri proteinlerin alınması sonucu oluşur. Çölyak, Batı 
toplumlarında önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir ve 
her 150 kişiden en az birini etkilemektedir. Bu hastalığın 
tek tedavisi, buğday ve benzeri tahılları (çavdar, tritikale 
ve arpa gibi) içeren yiyeceklerden ömür boyu uzak dur-
maktır. Bu yüzden ekmek gibi unlu mamullerin yapımında, 
sorgum önemli bir alternatiftir. Ancak sorgumu ekmek ya-
pımında kullanılırken karşılaşılan en önemli sorun, buğday 
gluteni ile yapılan hamurla (glutenin ve gliadin) kıyaslan-
dığında kafirun hamurundaki viskoelastik özelliklerin ol-
dukça yetersiz olmasıdır. Su ile karıştırıldığında, glüten 
proteinleri suyla birleşir ve üç boyutlu bir yapı meydana 
getirir; bu da buğday hamurunun eşsiz viskoelastik ya-
pısını mümkün kılar. Glüten proteinlerine kıyasla, içerdi-
ği yüksek lösin bileşenine bağlı gelişen yüksek hidrofo-
bik özellik nedeniyle kafirunların su ile birleşmesi zordur. 
Belton ve ark. tarafından yapılan çalışmada, kafirunların 
düşük hidrasyon düzeyinin α-sarmal yapıyla ilgili oldu-
ğu önerilmiştir; bunun aksine yüksek oranda β-yaprak 
ve β-dönüş yapısındaki buğdaydaki glütenin alt birimleri 
yüksek-moleküler-ağırlık (HMW) sahibidir. Üstelik kafirun-
lar HMW glüteninlerine göre daha küçük proteinlerdir ve 
bu da esneklik eksikliğinde önemlidir. Buna ek olarak, ka-
firunlar protein yığınlarında enkapsüle halde olduğu için; 
hamur lifçik oluşumunda yer alamayabilirler. Oysa glüten 
proteinleri tohum kurutmasından sonraki kesintisiz mat-
riste bulunurlar.

Lipidler: Sorgumda yaklaşık %3.4 lipit bulunur, bu oran 
buğday ve pirinçten nispeten fazla olup mısırdan daha 
azdır. Bu lipidin çoğunluğu nötr trigliseritlerdir (triasilglise-
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Sorghum, in its typical form of consumption, is not consi-
dered as source of vitamin C.

Tannins, Phenolic Compounds and Phytochemicals: 
Sorghum tannins are almost exclusively of the ‘condensed’ 
type, also known as proanthocyanidins or procyanidins 
and are only present in cultivars with a pigmented testa 
(referred to as brown sorghum but now classified as tannin 
sorghums). However, all sorghums contain phenolic acids, 
which are located in the pericarp, testa, aleurone layer and 
endosperm. Tannins are mainly polymerized products of 
flavan-3, 4-diols. Previous studies revealed that the tannin 
levels vary amongst sorghum genotypes and range from 
10.0 to 68.0 mg/g (dry wt.). They primarily reside in the 
pigmented testa, which is only a portion of the outer co-
vering layer, comprising approximately 5-6% (dry weight) 
of the kernel. Tannins protect the grain against attack by 
pests, such as birds, insects, moulds and bacteria, pre-
harvest germination and environmental effects. The agro-
nomic advantages of the protective tannins are conversely 
accompanied by a nutritional inconvenience and reduction 
in food quality. In fact, condensed tannins bind to proteins, 
carbohydrates and minerals, thus reducing their digestibi-
lity and decreasing the feed efficiency by 5-15% (depen-
ding on the livestock species and processing of the rati-
ons). To reduce these negative effects, various processing 
mechanisms, such as decortication, fermentation, germi-
nation (malting) and chemical treatments (e.g. chloric acid, 
formaldehyde and alkali) are used. Among them; malting 
effectively lowers (up to 43%) the assayable levels of sorg-
hum tannins. However, during malting, tannins affect malt 
amylase activity, but alkaline or formaldehyde treatments 

rol). Sorgum trigliseritleri, doymamış yağ asitleri açısından 
zengindir. Hakim olan yağ asitleri şunlardır: linoleik (38-
49%), oleik (31-38%) ve palmitik asitler (14%). Bu yüzden 
de bu tahıl yüksek miktarda enerji sağlar.

Mineral ve Vitaminler: Sorgum bitkisi mineraller için 
önemli bir kaynaktır ve bunların arasında en bol buluna-
nı da fosfordur. Ancak, bu minerallerin biyoyararlanımı, 
fitatların sınırlarından olumsuz olarak etkilenmektedir. 
Mineraller perikarpta, alevron katmanı ve filizlenecek to-
humda bulunur; bu nedenle tüm rafine tahıl fraksiyonla-
rında olduğu gibi, rafine sorgum ürünleri de bu önemli 
besinlerin bir kısmını kaybeder. Sorgum yağda çözünen 
ve B-kompleks vitaminleri için, B12 vitamini hariç, önemli 
bir kaynaktır. B vitaminleri içinde, tiamin, rivoflavin ve ni-
asin konsantrasyonları, mısırdakilere eşdeğerdir. Bazı sa-
rı-endosperm sorgum çeşitleri, insan vücudu tarafından 
A vitaminine dönüştürülebilecek β-karoten içerir. Diğer 
yağda çözünebilir vitaminler de, yani D, E ve K vitaminleri 
de sorgum tohumunda tespit edilebilir miktarda bulunur. 
Tipik tüketim şeklinde, sorgum C vitamini kaynağı olarak 
değerlendirilmez.

Tanin, Fenolik Bileşenler ve Fitokimyasallar: Sor-
gumdaki taninler, neredeyse özel olarak ‘sıkıştırılmış’ hal-
dediler ve proantosiyanidin veya prosiyanidin olarak da 
bilinirler. Bunlar yalnızca bir pigmentli testa çeşitlerinde 
mevcuttur (kahverengi sorgum olarak adlandırılan bu bit-
kiler, şimdi tanin sorgumları olarak sınıflandırılır). Ancak 
tüm sorgumlarda perikarp, testa, alevron katmanı ve en-
dospermde yer alan fenolik asitler bulunur. Taninler ge-
nellikle flavan-3, 4-diol içeren polimerize ürünlerdir. Daha 
önce yürütülen çalışmalara göre tanin seviyeleri sorgum 
genotipleri arasında değişkenlik gösterir ve 10.0 ila 68.0 
mg/g (kuru ağırlık) arasında değişir. Tanin daha çok pig-
mentli testada bulunur, bu da dış tarafı kaplayan katmanın 
bir bölümü demektir ve tanenin yaklaşık olarak %5-6’lık 
(kuru ağırlık) kısmına tekabül eder. Tanin, sorgum bitkisini 
kuşlardan, böceklerden, küften, bakterilerden, hasat ön-
cesi çimlendirmeden ve çevresel etkilerden korur. Bu ko-
ruyucu taninler, agronomik avantajlarının aksine, besinsel 
yetersizlik ve gıda kalitesinde azalmaya neden olurlar. As-
lında sıkıştırılmış taninler proteinlere, karbonhidratlara ve 
minerallere bağlanır; bu yüzden onların sindirilebilirliğini 
azaltır ve gıda yararlanımını %5-15 oranında azaltır (besi 
hayvanı türlerine ve işlenen oranlara göre değişir). Bu ne-
gatif etkileri azaltmak için, dekortikasyon, fermentasyon, 
çimlendirme (maltlama) ve kimyasal tedaviler (Örn. klorik 
asit, formaldehit ve alkali) kullanılmaktadır. Bunların içinde 
maltlama etkili bir şekilde sorgum taninlerinin seviyelerini 
azaltmaktadır (%43’e kadar). Ancak maltlama esnasında 
taninler malt amilaz aktivitesini etkiler, alkalin veya formal-
dehit süreçleri de bu duruma etkin şekilde karşılık verir; 
bu sayede bira yapan kimseler yaşanacak sorunların önü-
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effectively counteract this phenomenon, thus allowing bre-
wers to avoid the associated problems. The tannin sorg-
hums are a potent source of antioxidants, which is mainly 
attributed to their chemical structure containing many aro-
matic rings and hydroxyl groups and additionally tannins 
are not able to act as pro-oxidants. The phenolic acids of 
sorghum are derivatives of benzoic or cinnamic acid. As in 
other cereals grains, phenolic acids in sorghum are mainly 
concentrated in the pericarp and occur mostly in a bound 
form (esterified to cell wall polymers). The most abundant 
phenolic acids identified in sorghum include syringic, pro-
tocatechuic, caffeic, p-coumaric (70–230 μg/g dry wt.), fe-
rulic (1400–2170 μg/g dry wt.) and sinapic (100–630 μg/g 
dry wt.) acid. The phenolic acids are thought to play a role 
in plant defence against pests and pathogens. Their con-
tent in sorghum correlates most strongly with in vitro anti-
oxidant activity and thus may contribute to health benefits 
associated with consumption of whole-grain sorghum. 

Sorghum grain contains several types of potentially he-
alth-promoting phytochemicals, including various phenolic 
compounds, plant sterols and policosanols. Examples of 
the health benefits that have been indicated for sorghum 
phytochemicals include antioxidant, anti-inflammatory, 
cancer-preventive, anti-arrhythmic activities associated 
with the phenolics; satiety-promoting activities specifically 
associated with the tannin-type phenolics and cholesterol 
lowering activity associated with the policosanols.

SORGHUM FLOUR PRODUCTION
The technology of milling sorghum grain into flour is 

not as well developed compared to that of wheat and 
different traditional milling methods are still widely used 
in many countries. Generally, the first step of milling is 
decortication, a process aiming to remove the bran layers 
(pericarp and germ), thus reducing tannin and phytic acid 
contents. Decortication is generally performed using de-
hulling equipment employing the dry abrasion principle. 
These technologies are not particularly efficient and the 
quality of the flour can be variable. It results a low milling 
yield and high protein loss due to the softness of the en-
dosperm which is a characteristic feature of some high-
tannin sorghums. Small roller mills with simple versions 
of those types used for wheat milling are a recent deve-
lopment for sorghum flour production. These small roller 
mills combine both decortication and reduction in particle 
size. Research by Kebakile et al. indicates that small roller 
mills are advantageous over other sorghum milling tech-
nologies due their capability to produce flour with higher 
extraction rate (flour yield) and much higher output. An 
important issue with respect to milling sorghum is that 
its endosperm consists of two main components; a hard 
outer part, the corneous (also referred to as vitreous) en-
dosperm and a softer inner part the floury endosperm. 

ne geçebilir. Tanin sorgumları antioksidanlar için güçlü bir 
kaynaktır; bunun nedeni pek çok aromatik halka ve hid-
rooksil grupları içeren kimyasal yapısıdır. Ayrıca taninler 
pro-oksidan olarak da görev yapamaz. Sorgum fenolik 
asitleri, benzoik veya sinnamik asit türevleridir. Diğer ta-
hıl ürünlerinde olduğu gibi sorgumdaki fenolik asitler de 
perikarpta toplanır ve genellikle bağlı halde bulunurlar 
(hücre duvarı polimerlerine esterleşmiş halde). Sorgumda 
en bol bulunan fenolik asitler şunlardır: syringic, protoca-
techuic, caffeic, p-coumaric (70–230 μg/g kuru ağırlık), 
ferulic (1400–2170 μg/g kuru ağırlık) ve sinapic (100–630 
μg/g kuru ağırlık) asit. Fenolik asitler, bitkinin böceklere 
ve patojenlere karşı savunmasında rol oynar. Sorgumdaki 
fenolik asit varlığı, ağırlıkla in vitro antioksidan aktivitesiyle 
ilişkilidir ve bu yüzden tam tahıllı sorgum tüketimiyle ilişkili 
sağlık faydalarına da katkıda bulunabilir. 

Sorgum bitkisinde sağlığa faydalı olabilecek birkaç çe-
şit fitokimyasal, çeşitli fenolik bileşenler, bitki sterolleri ve 
polikosanoller bulunur. Sorgum fitokimyasallarının sağlığa 
faydalarına şunları örnek verebiliriz: antioksidan, antiinfla-
matuar, kanser önleyici, fenolik ile ilişkili anti-aritmik ak-
tiviteler; tanin tipi fenoliklerle ilişkili tokluğu teşvik eden 
aktiviteler ve polikosanollerle ilgili olarak kolesterol düşü-
rücü aktivite.

SORGUM UNU ÜRETİMİ
Sorgum tahılının un olarak öğütülme teknolojisi, buğday 

unundaki kadar gelişmiş değildir ve pek çok ülkede halen 
farklı geleneksel öğütme yöntemleri kullanılmaktadır. Genel 
olarak, öğütmenin ilk aşaması dekortikasyondur; bu süreç-
te kepek tabakasının (pericarp ve tohum) kaldırılması ve 
böylece tanin ve fitik asit bileşenlerinin azaltılması amaçla-
nır. Dekortikasyon, genellikle kuru aşındırma ilkesiyle birlik-
te kabuk çıkarma ekipmanının kullanılmasıyla uygulanır. Bu 
teknolojiler çok da etkili değildir ve unun kalitesi değişken-
lik gösterebilir. Bazı yüksek taninli sorgumların karakteristik 
özelliği olan endosperm yumuşaklığı nedeniyle yüksek dü-
zeyde protein kaybı yaşanabilir ve öğütme verimliliği düşer. 
Buğday öğütmek için kullanılan küçük silindir öğütücülerin 
basit versiyonları, sorgum unu üretiminde yeni bir gelişme 
olarak kullanılmaktadır. Bu küçük silindir öğütücüler, hem 
dekortikasyonu hem de tanecik ebadındaki küçülme-
yi sağlar. Kebakile ve ark. tarafından yapılan araştırmaya 
göre, bu küçük silindir öğütücüler diğer sorgum öğütme 
tekniklerine göre daha avantajlıdır, daha yüksek ekstrasyon 
oranlarıyla un üretme kapasitelerini yüksektir (un verimliliği) 
ve daha çok sonuç elde edilebilir. Sorgum öğütme me-
selesindeki önemli bir nokta da endospermin iki kısımdan 
oluşmasıdır: sert bir dış kısım, boynuzsu (camsı olarak da 
nitelendirilen) endosperm ve daha yumuşak iç kısım, unsu 
endosperm. Sert boynuzsu endosperm, tanecik boyutu-
nun küçültmesine direnç gösterir. Bu yüzden bu boynuzsu 
endospermi un haline getirirken ciddi düzeylerde nişasta 
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The hard corneous endosperm resists reduction to fine 
particle size. Hence, milling the corneous endosperm 
to flour size can result in high levels of starch damage, 
which can adversely affect the bread making quality of 
the flour. The incorporation of the reduction rolls permits 
the production of fine sorghum flour which is suitable to 
use in baking. In general, 5-20% of the initial weight is re-
moved, depending on the degree of refinement desired.

Removal of the bran remarkably affects the flour compo-
sition. There is an increase in protein content due to removal 
of the dietary fiber-rich pericarp. However, there is a strong 
reduction in protein quality due to the removal of at least a 
part of the lysine-rich germ which is the primary essential 
amino acid in sorghum. Germ removal also substantially re-
duces the lipids (including tocopherols), vitamin (especially 
the B group) and mineral contents. However, mineral bioa-
vailability may be improved when the bran is removed since 
it is rich in anti-nutrient phytic acid which binds and renders 
divalent minerals, such as zinc, iron and calcium, useless. 
Antioxidant activity of the flour is also reduced when the 
bran is removed. This is because phenolics are primarily 
responsible for antioxidant activity in sorghum and the non-
tannin anthocyanis pigments are concentrated in the pe-
ricarp while the condensed tannins (proanthocyanidins), if 
present, are concentrated in the testa layer, which is directly 
above the aleurone layer of the endosperm.

UTILIZATION OF SORGHUM FLOUR 
IN A MODERN BREAD MAKING INDUSTRY 
The most popular traditional breads from sorghum are 

roti in India, injera in Ethiopia, kisra in Sudan, lahooh in 
Somalia and tortillas in Central America. To make roti; a 
kind of dry pancake, finely milled sorghum flour is mixed 
with warm water and kneaded together to make cohesi-

kaybı yaşanabilir ve nihayetinde unun ekmek yapma ka-
litesi de olumsuz etkilenir. Bu azaltma silindirlerinin devre-
ye girmesi, unlu mamullerde kullanmaya uygun ince taneli 
sorgum unu üretimini mümkün kılar. Genel olarak, ilk ağır-
lığın %5 ila 20’si çıkarılır; bu oran arzu edilen rafine dere-
cesine bağlıdır.

Kepek kısmının çıkarılması, un yapısını ciddi ölçüde et-
kiler. Besinsel lif yönünden zengin perikarbın çıkarılmasıy-
la protein içeriğinde de artış yaşanır. Ancak, sorgumdaki 
birincil önemdeki amino asit olan lisin yönünden zengin 
tohumun çıkarılması sonucunda protein kalitesinde ciddi 
bir düşüş yaşanabilir. Tohum çıkarımı, lipitleri (tokoferoller 
de dahil), vitaminleri (özellikle de B grubu) ve mineral içeri-
ğini azaltır. Fakat bu kepek dokusu besleyici olmayan fitik 
asit yönünden zengin olduğu ve bu fitik asit çinko, demir 
ve kalsiyum gibi çift değerli mineralleri bağlayıp kullanış-
sız halde getirdiği için söz konusu kepek çıkarıldığında 
mineral biyoyararlanımı da artabilir. Kepek çıkarıldığında, 
undaki antioksidan aktivite de azalır. Bunun nedeni fe-
noliklerin sorgumdaki antioksidan faaliyetlerden sorumlu 
olmasıdır; tanin dışı antosiyanis pigmentleri perikarp böl-
gesinde toplanırken, sıkılaştırılmış taninler (proantosiyani-
din) varsa bunlar da testa katmanında toplanır. Burası da 
endospermin alevron katmanının tam üstüdür.

MODERN EKMEK YAPIMI ENDÜSTRİSİNDE 
SORGUM UNU KULLANIMI 
Sorgumdan yapılan en popüler geleneksel ekmekler, 

Hindistan’daki roti, Etiyopya’daki injera, Sudan’daki kis-
ra, Somali’deki lahooh ve Orta Amerika’daki tortilla’dır. 
Bir çeşit kuru krep olan roti’yi yapmak için, ince taneler 
halinde öğütülmüş sorgum unu, ılık su ile karıştırılır ve ya-
pışkan bir hamur elde edene kadar yoğrulur. Daha sonra 
bu hamur 12-15 cm çapında ve 1.3-3.0 mm kalınlığında 
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ve dough, which is shaped into a circular disc 12-25 cm 
in dia and 1.3-3.0 mm thick and subsequently baked in 
a hot griddle. For the production of injera, sorghum flour 
is mixed with water and a yeast starter from a previous 
batch of injera. After fermentation for 24-48 h, the batter is 
poured onto a greased pan for baking. The resulting pro-
duct is flexible, and its surface has essentially evenly spa-
ced gas holes, that make up a honeycomb-like structure 
which has been formed through gas production during the 
prolonged fermentation and baking. The bottom surface 
of injera is smooth and shiny. A good injera is soft, fluffy 
and able to be rolled without cracking. It should retain the-
se textural properties after two to three days of storage, 
which is traditionally in a straw basket. A slight sourness is 
a characteristic taste of injera. For kisra production which 
mainly consumed in Sudan; Sorghum flour is mixed with 
water in a ratio of about 1: 2 (w/v), usually a starter is ad-
ded by a back-slopping using mother dough from a pre-
vious fermentation incorporated at a level of about 10%. 
Fermentation is completed in 
about 12-19 h by which time 
the pH drops from about 6.0 
to less than 4.0. The fermen-
ted dough is then baked into 
thin sheets and is eaten with 
certain types of stew prepa-
red from vegetables and meat. 
Same formula is used to pro-
duce lahooh in Somalia with 
the inclusion of wheat flour 
and/or sometimes corn flour in 
their recipe and the main dif-
ference between these three 
lays in their thickness; where-
as lahooh is more bulky than 
injera and kisra is considered the thinnest among them. 
The limited accessibility of wheat flour into some areas of 
the globe and occurrence of wheat protein related health 
illnesses motivated the researcher to undertake enormous 
studies to investigate the possibility to tackle these prob-
lems. As mentioned above sorghum is often recommended 
as a safe food for celiac patients because it is more closely 
related to maize than to wheat, rye, and barley. Sorghum 
might therefore provide a good basis for gluten-free bread. 
In 1964; The Food and Agriculture Organization (FAO) ini-
tiated the “Composite Flour Program” to find new uses for 
raw materials other than wheat for the production of bread, 
cookies, pasta, and other flour based foods. Most of the 
research was carried out for the benefit of developing co-
untries that were facing difficulties of importing wheat due 
to the high cost. Number of studies dealing with leavened 
breads containing sorghum has focused on composite 
breads from wheat and sorghum. Breads made from sorg-
hum without adding wheat as all gluten free breads require 

yuvarlak halde biçimlendirilir ve son olarak sıcak tavada 
pişirilir. Injera yaparken, sorgum unu su ile karıştırılır ve 
daha önce yapılmış bir injera’dan alınan maya kullanılır. 
24-48 saat süren fermentasyon süresinden sonra, hamur 
yağlanmış bir tavaya dökülür. Nihai ürün esnektir, yüzeyin-
de eşit olarak dağılmış gaz delikleri bulunur; uzun süreli 
fermentasyon ve pişirme esnasındaki gaz üretimi saye-
sinde bal peteğine benzer bir yapı ortaya çıkar. İnjera’nın 
alt kısmı yumuşak ve parlaktır. İyi bir injera yumuşak ve 
pofuduk olur, çatlamadan sarılabilir. Geleneksel olarak 
hasır sepetlerde saklanan injera, bu 2-3 günlük saklama 
süresinden sonra da aynı yapısal özellikleri korumalıdır. 
Hafif bir ekşilik, injeranın karakteristik lezzetini oluşturur. 
Çoğunlukla Sudan’da tüketilen kisra’yı yapmak için, Sor-
gum unu 1’e 2 oranında su ile karıştırılır; genellikle sürecin 
başlayabilmesi için daha önceki fermentasyondan kalan 
ana hamur karışımının %10’u oranında bir parça eklenir. 
Fermentasyon 12-19 saat içerisinde tamamlanır ve bu 
süre zarfında pH değeri 6.0’dan 4.0’lara düşer. Fermente 

haldeki hamur ince yapraklar 
halinde pişirilir; çeşitli et ve 
sebzeler kullanılarak hazırla-
nan yahnilerle birlikte tüketilir. 
Aynı formül Somali’deki laho-
oh hazırlanışında da kullanılır, 
burada tarife buğday unu ve/
veya bazen mısır unu da ekle-
nir. Bu üç ekmek türü arasın-
daki fark kalınlıklarıdır; lahooh 
injera’dan daha büyükken, 
kisra bu üçü arasında en ince 
olandır. Dünyanın kimi yerlerin-
de buğday ununa erişimin kı-
sıtlı olması ve buğday proteini 
ile ilgili hastalıkların ortaya çık-

ması, araştırmacıları bu sorunlarla baş etme yöntemlerini 
araştırmak için kapsamlı çalışmalar yapmaya itmiştir. Yu-
karıda bahsedildiği gibi, sorgum bitkisi çölyak hastalarına 
daha güvenilir bir yiyecek olarak sıklıkla tavsiye edilir, zira 
buğday, çavdar ve arpadan ziyade mısıra yakın özellik 
göstermektedir. Bu nedenle glütensiz ekmek üretimi için 
sorgum önemli bir kaynak olabilir. 1964 yılında Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) “Kompozit Un Programı” başlatarak, 
ekmek, bisküvi, makarna ve diğer unlu mamullerin üreti-
minde buğdaydan başka hammadde kullanımı olasılığını 
araştırmaya girişmiştir. Araştırmanın çoğu, yüksek maliyet 
nedeniyle buğday ithal etmekte zorluk yaşayan gelişmekte 
olan ülkelerin yararına gerçekleştirilmiştir. Sorgum içeren 
mayalı ekmeklerle ilgili çalışmalar, buğday ve sorgumdan 
yapılma kompozit ekmekler üzerine yoğunlaşmıştır. Tüm 
glütensiz ekmekler gibi, buğday eklemeksizin direkt sor-
gumdan yapılan ekmekler, farklı bir teknoloji gerektirmek-
tedir. Glütensiz ekmek hamuru, buğday hamuruna kıyasla 
daha akışkandır ve glüten ağının eksikliği nedeniyle kek 
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a different technology. Gluten-free dough is more fluid than 
wheat dough and closer in viscosity to cake batters due to 
the lack of a gluten network. This batter-type dough has 
to be handled similarly to cake batters rather than typical 
wheat dough. Gas holding is more difficult and the use of 
gums, stabilizers, and pregelatinized starch has been sug-
gested as a means to provide gas occlusion and stabili-
zing mechanisms. Furthermore, gluten-free and composite 
sorghum-wheat breads were shown poor characteristics 
as sorghum flour amount increased in their formulas, in 
which a maximum of only 30% low-tannin sorghum are re-
garded as acceptable. While such breads have been found 
acceptable by consumers; they are inappropriate for celiac 
patients. However, possible way to improve the quality of 
sorghum containing dough and its corresponding bread 
was the main interest of researchers in recent years. Since, 
the kafirin proteins are not functional in terms of providing 
the required visco-elastic characteristics to the dough; re-
searchers used many additives to improve the gas holding 
capacity of sorghum containing dough systems.

According to Oom et al., if kafirin or zeins-the very similar 
prolamin protein of maize-mixed with solvent at elevated 
temperature (75°C); the resulting dough has visco-elastic 
properties. This is due to the fact that the temperature of 
75°C is higher than the glass transition temperature of the 
kafirin and zein proteins. This finding could be offering a 
possible way-out to develop a good-quality breads from 
sorghum flour without using expensive additives. Several 
other ingredients (e.g. hydrocolloids, emulsifiers, soy flour, 
pre-gelatinised starch, egg powder, and skim milk powder) 
to enhance the functionality, achieve a higher rheological 
performance of dough and therefore to produce a high 
quality gluten free or composite breads from sorghum by 
improving bread volume, hardness, porosity and elasticity 
of the crumb, sensorial and overall acceptability. 

CONCLUSION
In summary, it is clear that grain sorghum could be the crop 

of the twenty first century to tackle many problematic issues 
which some regard to economic aspects of the globe and ot-
her related to human health and wellbeing. Regardless the gre-
ater potential of sorghum grain, some serious technical prob-
lems remain unsolved. More research and development are 
needed for better milling technologies which can insure to pro-
duce high quality flour from sorghum. For bread-making, furt-
her research could focus on attempts to create a visco-elastic 
protein network in order to improve the texture and shelf-life of 
the gluten free or composite sorghum-wheat bread.

hamuruna daha yakın bir viskozite sergiler. Bu hamur ti-
piyle uğraşırken, tipik buğday hamuru yerine kek hamuru 
muamelesi yapılması gerekir. Gaz tutulması çok daha zor-
dur ve gamların, dengeleyicilerin ve önceden jelatinleştiril-
miş nişastanın kullanımı gaz oklüzyonunu ve dengeleyici 
mekanizmaları sağlama yolu olarak önerilmektedir. Üste-
lik, formüllerindeki sorgum unu oranı artan glütensiz ve 
kompozit sorgum-buğday ekmeklerinde yetersiz karakte-
ristik özellikler gözlemlenmektedir ve bu formüllerde yal-
nızca %30 oranında düşük taninli sorgum kabul edilebilir 
durumdadır. Bu tür ekmekler tüketiciler tarafından kabul 
edilebilir bulunsa da; çölyak hastaları için uygun değildir. 
Buna istinaden, sorgum içeren hamurların ve bu hamur-
lardan yapılan ekmeklerin kalitesini arttırmak, son yıllarda 
araştırmacıların öncelikli konusu haline gelmiştir. Kafirun 
proteinleri, istenen viskoelastik özelliği hamura sağlama 
konusunda işlevsel değildir; bu yüzden araştırmacılar sor-
gum içeren hamurlardaki gaz tutma kapasiteni arttırmak 
için pek çok farklı katkı maddesi kullanmıştır.

Oom ve ark. tarafından yapılan araştırmaya göre, kafirun 
veya zein -mısırdaki çok benzer prolamin proteini- yüksek 
ısıda (75°C) çözücü ile karıştırılırsa ortaya çıkan hamur, vis-
koelastik özellikler gösterir. Bunun nedeni de 75°C sıcak-
lığın kafirun ve zein proteinlerinin cam geçiş sıcaklığından 
daha yüksek olmasıdır. Bu bulgular sayesinde, çok pahalı 
katkı maddeleri kullanmaksızın sorgum unundan iyi kalite-
de ekmekler üretmek için bir yol bulmak mümkün olabilir. 
Bu işlevselliği arttırmak için kullanılan diğer başka bileşen-
ler de (örn. hidrokolloidler, emülsiyonlaştırıcı, soya unu, 
önceden jelatinleştirilmiş nişasta, yumurta tozu, yağsız süt 
tozu) hamurda daha iyi reolojik performans sağlamıştır; bu 
sayede ekmek hacmini, sertliği, gözenekliliği, ekmek içinin 
esnekliğini, duyusal ve genel kabul edilebilirliği iyileştirerek 
daha yüksek kaliteli glütensiz veya sorgum içeren kompo-
zit ekmekler üretmek mümkün olabilir. 

SONUÇ
Özet olarak, dünyadaki ekonomik sorunlarla ve insan 

sağlığıyla ilgili meselelerdeki faydası açısından sorgum 
bitkisinin 21. yüzyılın tahıl ürünü olabileceği ortadadır. 
Sorgum bitkisinin güçlü potansiyeline rağmen, bazı ciddi 
teknik sorunlar henüz çözülememiştir. Sorgumdan daha 
kaliteli un üretilebilmesini garantileyecek öğütme tekno-
lojileri için daha fazla araştırma ve geliştirme gerekmek-
tedir. Ekmek yapımı üzerine ileride yapılacak araştırma-
lar, glütensiz veya kompozit sorgum-buğday ekmeğinin 
dokusunu ve raf ömrünü iyileştirebilmek için viskoelastik 
protein ağı oluşturmaya odaklanmalıdır.

You can visit jairjp.com for references.
Kaynakça için jairjp.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 *This article was originally published in Journal of Academia and Industrial Research (JAIR) (Volume 4, Issue 4 September 2015)
*Bu makale ilk olarak Journal of Academia and Industrial Research (JAIR) isimli dergide yayımlanmıştır (Volüm 4, Sayı 4, Eylül 2015)
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Kanada, Meksika ve ABD’de 
Ekmek, Makarna ve Bisküvi 

BREAD, PASTA AND BISCUITS 
IN CANADA, MEXICO AND USA 

Kanada’nın kaliteli buğdayından elde edilen tam tahıllı ekmekler, Meksika’nın tüm dünya tarafından 
beğeniyle tüketilen tortillası ve ABD’nin birbirinden çeşitli kek ve kurabiyeleri Amerika kıtasında bir 
lezzetler vadisi oluşturmuştur.

Full grain bread made from the quality wheat of Canada, tortilla of Mexico which is consumed with 
great admiration all over the world and the delicious cakes and biscuits of USA have created a val-
ley of tastes in American continent.

American continent was discovered in the 15th cen-
tury and it embraced the settlers coming from Europe, 
becoming the home of people coming from other regi-
ons of the world in time. This caused the creation of a 
multi-cultural kitchen which is like a melting pot. Most 

15. yüzyılda keşfedilen Amerika kıtası, hızla Avrupa’dan 
gelen yeni yerleşimcilere kucak açmış, zamanla da dünya-
nın diğer bölgelerinden gelen insanların evi haline gelmiştir. 
Bu da yıllar içinde birçok kültürün bir potada eridiği dev bir 
mutfağın yaratılmasına sebep olmuştur. Kanada, ABD ve 
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of the traditional food consumed in Canada, USA and 
Mexico are flavors that originated from old world count-
ries. And when these food types unified with the geog-
raphical structure and the natural flavors in the region, a 
new and different kitchen was formed. Full grain bread 
made from the quality wheat of Canada, tortilla of Mexi-
co which is consumed with great admiration all over the 
world and the delicious cakes and biscuits of USA have 
created a valley of tastes in the American continent.

BREAD, PASTA AND BISCUITS IN CANADA
Canadians have a Western style of nutrition as seen 

in USA and Europe and they have the standard nutriti-
on habits of breakfast, lunch and dinner. It is seen that 
their breakfast preference is mostly protein based. Ca-
nadians, in the majority of the breakfast foods, consume 
boiled eggs, fried pork sausages, fried foods such as 

Meksika’da geleneksel olarak tüketilen yemeklerin büyük 
çoğunluğu kökenleri eski dünya ülkelerine dayanan lezzet-
lerdir. Ancak bölgenin coğrafi yapısı ve bu yapının sunduğu 
doğal lezzetlerle birleşen söz konusu yemekler, yeni ve farklı 
bir mutfağında kapısını aralamıştır. Kanada’nın kaliteli buğ-
dayından elde edilen tam tahıllı ekmekler, Meksika’nın tüm 
dünya tarafından beğeniyle tüketilen tortillası ve ABD’nin 
birbirinden çeşitli kek ve kurabiyeleri Amerika kıtasında bir 
lezzetler vadisi oluşturmuştur.

KANADA’DA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Amerika’da ve Avrupa’da görülen Batı tarzı beslenme 

biçimini uygulayan Kanadalılar genel olarak kahvaltı, öğ-
len yemeği ve akşam yemeği olmak üzere standart bes-
lenme alışkanlığına sahiptir. Kanadalıların kahvaltı tercihi-
nin protein ağırlıklı olduğu görülmektedir. Kanadalıların, 
haşlanmış yumurta, kızarmış domuz sosisi, pastırma ve 
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French fries, bacon and rye bread, French toast, waffles 
made from white flour, cereals and oatmeal. Canadian 
rye which is grown in Canada and accepted as a Cana-
dian product determines the choice of bread. Canadian 
rye bread is very light and puffy. In addition, Canadian 
bread known as white bread by some companies in the 
country are produced and sold with the name of “white 
bread”. The product which is sold with the name of whi-
te Canadian bread when exported is baked with white 
flour which is made from Canadian grain with high pro-
tein value. Just as it is in Northern European countries 
too abundant material is often preferred for breakfast 
sandwiches in Canada. In addition, snack is preferred 
on the breads prepared by adding various ingredients. 
The breads preferred as snack are generally rye bre-
ad or white bread with sesame. Sweet bread consu-
med especially at celebrations, special occasions and 
Christmas is sweetened with maple syrup, raisins and 
various fruits. The bread dough is also prepared with 
all-purpose flour made from Canadian wheat. 

Consuming about 6.5-7 kg of pasta per year, Ca-
nadians do not have different pasta preferences than 
Western Europe. Although Canadians are into fruits and 
vegetables in recent years it is seen that whole grain 
products and pasta consumed with various vegetables 
still has a significant place in daily calorie intake. Toma-
toes, zucchini and asparagus as well as salmon and 
bacon are also frequently used in pasta sauces. May-
be the most known dessert in Canadian cuisine is the 
butter pie. Butter pie which is prepared with butter, su-
gar, flour and egg is decorated with various fruits from 
time to time. Another popular and traditional pastry is 
the Nanaimo bars. prepared with Wafers, whipped cre-
am and melted chocolate and is consumed cold, this 
dessert can be varied with mint, coconut or mocha. 
Another traditional pastry with butter and egg is Nun’s 
puff which Canadians prefer frequently. Pets de sœurs, 
which is made into dough by using butter, egg, brown 
sugar and baked, has a significant place in the country. 
Another popular dessert is Poutchine au sac which is 
prepared beef suet, flour, brown sugar, raisins and milk. 
This dessert is served with a top sauce prepared with 
cream, vanilla and corn starch. Canada’s biscuit culture 
is also dominated by traditional biscuits made from al-
mond, fruits, raisins and whole meal flour. 

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN MEXICO
One of the symbols of Mexican cuisine is the tortilla. 

Tortilla is derived from a Spanish word, torta, which me-
ans round cake. Tortilla, in another word small-sized, 
thin, round flatbread made from corn and wheat flour, is 
the most consumed Mexican bread around the world. 
Consumed in nearly all meals, tortilla bread is not just 

patates kızartması gibi gıdaların ağırlıklı olduğu kahval-
tılarında, bu gıdaları kızarmış çavdar ekmeği, yumurtalı 
ekmek (Fransız tostu), beyaz undan yapılan gözleme, 
kahvaltılık tahıllar ve yulaf ezmesi ile tamamladığı görül-
mektedir. Kanada’da rahatlıkla yetiştirilen ve bir Kanada 
ürünü kabul edilen çavdar da genel olarak Kanadalıla-
rın ekmek tercihini belirlemektedir. Kanada usulü çavdar 
ekmeği ise oldukça hafif ve kabarıktır. Bunun yanı sıra 
beyaz Kanada ekmeği olarak da bilinen ekmek çeşidi 
ülkedeki bazı firmalar tarafından “beyaz ekmek” ismiyle 
üretilip satılmaktadır. İhraç edilirken beyaz Kanada ekme-
ği ismiyle satılan ürün, bol proteinli Kanada buğdayından 
elde edilen beyaz un ile pişirilmektedir. Tıpkı Kuzey Avru-
pa ülkelerinde olduğu gibi Kanada’da da bol malzemeli 
sandviçler kahvaltı için sıkça tercih edilmektedir. Bunun 
yanında, üzerine çeşitli malzemeler konularak hazırlanan 
atıştırmalık ekmekler de tercih edilmektedir. Bu tip kah-
valtılıklarda tercih edilen ekmekler ağırlıklı olarak çavdar 
ekmeği ya da susamlı beyaz ekmektir. Kutlamalarda,  
özel günlerde ve özellikle Noel’de tüketilen tatlı ekmekle-
rin ise daha çok akçaağaç şurubu, üzüm ve çeşitli mey-
velerle tatlandırıldığı, ekmek hamurunun ise Kanada buğ-
dayından elde edilen çok amaçlı beyaz un ile hazırlandığı 
görülmektedir. 

Yılda yaklaşık 6,5-7 kg makarna tükettiği bilinen Kana-
dalılar, Batı Avrupa’dakinden daha farklı makarna tercih-
lerine sahip değildir. Her ne kadar Kanadalılar son yıllarda 
meyve ve sebze ağırlıklı beslenmeye yönelmiş olsa da 
tam tahıllı ürünlerin ve çeşitli sebzelerle birlikte tüketilen 
makarnanın günlük kalori alımında hala önemli bir yer 
tuttuğu görülmektedir. Makarna soslarında ise domates, 
kabak ve kuşkonmaz gibi sebzelerin yanı sıra somon ba-
lığı ve pastırma da sıklıkla kullanılıyor. 

Belki de Kanada mutfağındaki en bilinen tatlı, tereyağlı 
turtadır. Tereyağı, şeker, un ve yumurta kullanılarak ha-
zırlana tereyağlı turta zaman zaman çeşitli meyvelerle de 
süslenmektedir. Bir diğer popüler ve geleneksel tatlı ise 
Nanaimo bar’dır. Gofret, krema ve eritilmiş çikolatayla 
hazırlanan ve soğuk tüketilen bu tatlı, nane, Hindistan 
cevizi ya da kahve ile çeşitlendirilebiliyor. Nun’s puffs 
isimli, yine tereyağlı ve yumurtalı bir diğer hamur işi tatlı 
da Kanadalıların tercih ettikleri geleneksel lezzetlerdendir.  
Pets de sœurs isimli, rulo şeklinde hazırlanan ve tereyağı, 
yumurta, esmer şeker kullanılarak hamur haline getirilip 
fırınlanan tatlı da ülkede önemli bir yere sahiptir. Bir di-
ğer popüler tatlı ise sığır iç yağı, un, esmer şeker, kuru 
üzüm ve süt ile pişirilerek hazırlanan Poutchine au sac 
isimli tatlıdır. Bu tatlı da genellikle krema, vanilya ve mısır 
nişastası kullanılarak hazırlanan üst sos ile servis edilir. 
Kanada’nın kurabiye ve bisküvi kültürü ise ağırlıklı olarak 
bademli, meyve aromalı, kuru üzümlü ve tam tahıllı un-
dan yapılan geleneksel lezzetlere dayanmaktadır. 
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bread, but also can be a whole dish itself with various 
materials on it. Just as pide and lahmacun in Turkish 
cuisine and pizza in Italian cuisine. Tortilla can be turned 
into different dishes with different names when rolled in 
with a variety of materials and cooked. Tamale, flauto, 
burrito or quesadilla can be given as examples. 

 
Pasta, a significant part of lunch and dinner culture 

in Mexica, is generally a bakery food with an abundant 
of materials. Pasta cooked by roasting and frying meat, 
various vegetables, peppers and tomatoes is more po-
pular. Pasta is consumed more with heavy sauces, meat 
and vegetable sauces roasted in the pan. Sauces sea-
soned with cream and cheese can be the pasta choice 
of Mexicans. Noodle consumption is also high in Me-
xica. The most well-known usage is as soup and ba-
ked noodle dish. Noodle soup cooked with Coriander, 
avocado, lemon and spring onions cooked with chicken 
and flavored with chili pepper are typical Mexican types. 
The increasing vegetarian population consumes noodle 
soup by preparing it with pulses. 

Rosca de reyes, holding an important place in the 
consumption of traditional Mexican desserts, joined 
Mexican cuisine through Spanish people. The bread 
prepared by adding cinnamon and sugar is known to 
be cooked at Christmas time or celebrations. Another 
traditional dessert is Churros. Prepared with the dough 
made with cinnamon and sugar and fried, these cookies 
are especially consumed along with hot chocolate. This 
dessert culture in which cinnamon has an important 

MEKSİKA’DA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Meksika mutfağının simgelerinden biri tortilladır.  Tortil-

la, kelime olarak İspanyolcada yuvarlak pasta anlamına 
gelen torta kelimesine dayanmaktadır. Tortilla, mısır ve 
buğday unundan yapılan küçük boyda, ince ve yuvarlak 
yufkalar, bugün tüm dünyada beğeniyle tüketilen Meksi-
ka ekmekleridir. Hemen hemen her öğünde tüketilen tor-
tilla ekmeği yalnızca bir ekmek değil, zaman zaman üzeri 
çeşitli malzemelerle süslenerek bir yemek çeşidi haline 
de gelebilir; tıpkı Türk mutfağındaki pide, lahmacun, İtal-
yan mutfağındaki pizza gibi başlı başına bir yemek halini 
de alabilir. Tortilla ekmeği içi çeşitli malzemelerle doldu-
rulup sarıldığında ve pişirildiğinde, farklı isimlerle anılan 
farklı yemeklere dönüşebilir. Tamale, flauto, buritto ya da 
quesadilla buna örnek olarak gösterilebilir. 

Meksikalıların öğle ve akşam yemeklerinin önemli bir 
parçası olan makarna, daha çok bol malzemeli fırın ye-
meği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağırlıklı olarak et, çe-
şitli sebzeler, biber ve kavrulmuş domates gibi malzeme-
ler ile tavada kavrularak da pişirilen makarna yemekleri 
popülerdir. Makarna, daha çok ağır soslarla, et ve ta-
vada kavrulmuş sebze soteleriyle tüketilmektedir. Krema 
ve peynirle de tatlandırılan soslar Meksikalıların makarna 
tercihini oluşturmaktadır. Meksika’da noodle tüketimi de 
yaygındır. En bilinen kullanım biçimi ise noodle çorbası 
ve fırında soslu noodle yemeğidir. Kişniş, avokado, tavuk 
ve limon ile pişirilen noodle çorbası Meksika’ya özgü acı 
biber türleri ve taze soğan ile tatlandırılmaktadır. Giderek 
artan vejetaryen nüfusu ise noodle çorbasını bakliyatlar 
ile hazırlayarak tüketmektedir. 
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place mostly focus on dumplings filled with cream and 
chocolate and also on tortilla bread. It is also seen that 
cookies are prepared mostly with chocolate, cinnamon, 
walnut and almond.  

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN USA
USA has become a melting pot for various cuisines 

from various cultures. To speak of a single cuisine in 
USA where Spanish, Italian, French, Chinese, Indian 
and many more came together is not possible. Howe-
ver, corn flour which is one of the country’s most impor-
tant products in bread making draws attention. Despite 
being seasoned with various features of different count-
ries, Corn bread is also one of the basic foods. In addi-
tion to the corn bread, whole-grain breads, cereals and 
potatoes or porridge which has become quite a trend 
in recent years has been a big part of breakfast culture. 
The bread is diversified by using ginger, cinnamon or 
raisins in special occasions. 

Immigrants from Southern Europe to the United Sta-
tes, especially from Sicily, Napoli, Lazio have taken their 
culture of pasta with them. In this way, spaghetti with 
meatballs, pizza, calzones and food such as macaroni 
and cheese have become quite popular dishes.  Also 
noodles made from semolina flour have become popu-
lar with the influence of southern European immigrants. 
At the same time, immigrants from East Asia have made 
noodles consumption extremely popular.   Chinese food 

Meksika’nın geleneksel tatlı tüketiminde önemli bir yer 
tutan rosca de reyes, yani tatlı ekmek, Meksika mutfa-
ğına İspanyollardan geçmiştir. Tarçın ve şeker eklenerek 
hazırlanan ekmeğin genel olarak Noel tatilinde ya da dini 
bayramlarda pişirildiği bilinmektedir. Bir diğer geleneksel 
tatlı ise Churros’tur. Tarçın ve şeker ile hazırlanan hamur-
dan yapılan ve kızartılarak pişirilen kurabiyeler, özellikle 
sıcak çikolata ile birlikte tüketilmektedir. Tarçının önemli 
bir yer tuttuğu tatlı kültürü, krema ve çikolata doldurul-
muş hamur topları ve tortilla ekmeği üzerine yoğunlaş-
maktadır. Kurabiyelerde ise yine çikolata, tarçın, ceviz ve 
badem kullanıldığı görülmektedir. 

ABD’DE EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Birçok farklı kültürün bir araya geldiği ABD toprakları, 

aynı zamanda birbirinden çok farklı mutfakların da har-
manlanıp eridiği bir pota haline gelmiştir. İspanyol, İtal-
yan, Fransız, Çin, Hint ve daha birçok mutfağın bir araya 
geldiği ABD’de tek bir mutfak kültüründen söz etmek 
mümkün değildir. Ancak ekmek yapımında ülkenin en 
önemli ürünlerinden mısır ununun kullanımı dikkat çek-
mektedir. Mısır ekmeği her kültürün farklı özellikleriyle 
tatlandırılsa da temel gıdalardan biridir. Mısır ekmeğinin 
yanı sıra son yıllarda bir hayli trend haline gelen tam ta-
hıllı ekmekler, kahvaltılık gevrekler ve patates ya da yulaf 
lapası da kahvaltı kültürünün büyük bir parçası olmuştur. 
Söz konusu ekmekler özel günlerde zencefil, tarçın ya da 
kuru üzüm kullanılarak çeşitlendirilmektedir. 

Sicilya, Napoli, Lazio ve Güney Avrupa’dan gelen göç-
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culture in the country is a thing in itself and it is the fa-
vorite of those who prefer ready, quick, affordable meal 
most of the time. Noodles, which is one of the most 
important elements of Chinese cuisine have become 
extremely popular for American Society and has created 
a large food industry. 

Local fresh fruits production has an important place in 
American culture. Although packaged product industry 
has reached very high levels it is obvious that the pro-
ducts reflecting the traditional tastes of the people are 
on the shelves increasingly. Desserts are decorated with 
flavors such as Banana, Mango, coconut, papaya and 
hazelnut, almond, pistachio. As well as cakes with fruits 
and chocolate which is common in the country, tarts, 
pudding and cookies, frozen desserts, confectionery, 
chocolate and wafer culture is also quite popular. It can 
be said that American society is one of those consuming 
these products most. 

menler, beraberinde makarna kültürünü de ABD’ye taşı-
mıştır. Bu sayede, köfteli spagetti, pizza, calzones (kapalı 
pizza) ve fırında makarna gibi yemekler bir hayli popüler 
olmuştur. Bugün irmik unundan yapılan noodle da Güney 
Avrupalı göçmenlerin etkisiyle gelişmiştir. Aynı zamanda 
Doğu Asya’dan gelen göçmenlerle de noodle tüketimi 
son derece popüler hale gelmiştir. Ülkede Çin yemeği 
kültürü başlı başına bir isimdir ve çoğu zaman hazır, hızlı 
ve ekonomik yemek tercih edenlerin favorisidir. Çin mut-
fağının önemli unsurlarından olan noodle ise Amerikan 
toplumu için son derece bilindik bir yemek haline gel-
mekle birlikte, büyük de bir endüstri oluşturmuştur. 

Yerel üretim meyvelerin Amerikan tatlı kültüründe 
önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Her ne kadar 
paketlenmiş ürün endüstrisi çok yüksek seviyelere ulaş-
sa da halkın geleneksel beğenilerini yansıtan ürünlerin 
giderek daha fazla market raflarında yer aldığı aşikârdır. 
Tatlılar muz, mango, Hindistan cevizi, papaya ve fındık, 
badem, fıstık gibi lezzetlerle süslenmektedir. Ülkede yay-
gın olan meyveli ve çikalatalı kek, turta, pasta, puding ve 
kurabiye kültürünün yanı sıra dondurulmuş tatlılar, şeker-
leme, çikolata ve gofret kültürü de oldukça hareketlidir. 
ABD toplumunun dünya ülkeleri arasında bu tip ürünleri 
en fazla tüketen toplumlardan biri olduğu söylenebilir. 
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