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Dear readers, 

We are together again with the latest issue of BBM 
Magazine in 2016. I believe, we prepared BBM Magazine 
with a good content this month too.  In Guest Author sec-
tion that we started in the last issue with Sarmaşık Bak-
ery Systems and Trade Executive for Middle East, North 
America and Asian Project Nevin Toprak, our guest in this 
issue is Turkish Pasta Industrialists Association President 
Abdülkadir Külahçıoğlu. Sharing his ideas on Turkish 
pasta industry with us, Abdülkadir Külahçıoğlu states that 
Turkish pasta industry will reach an export level of 1 bil-
lion dollar in 2023.  You can find the article of Abdülkadir 
Külahçıoğlu in the following pages.

 
In this issue of BBM Magazine, we interviewed Zee-

landia which plays a significant role in the development of 
pastry and bakery sector through the innovative products 
and marketing methods. We believe you will enjoy read-
ing the interview we made with Zeelandia Turkey General 
Manager Ertuğrul İşler. Besides, the articles “The Role of 
Flour Quality for the Biscuit Sector and Priority of Qual-
ity Criteria” of ABP Gıda Specialist Sales Engineer Murat 
Aksoy and “The Bakery Innovation Center for industrial 
bakery goods” of Bühler AG Product Manager Bakery Mi-
chael Tremp focus on interesting issues for you. 

 
This month also, we have concentrated on Australia, 

New Zealand and Papua New Guinea cuisines in Con-
sumption Research section. This research article that we 
prepared regarding bread, pasta and biscuit consump-
tion is waiting for you in the content of the magazine. 

Hope to meet you again in 2017… 

Değerli Okurlar,

BBM Dergisi’nin 2016 yılındaki son sayısıyla sizlerle be-
raberiz. Bu ay da sizler için dolu dolu bir BBM hazırla-
dığımıza inanıyoruz. Geçen sayımızda Sarmaşık Makina 
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya Bölge Yöneticisi Nevin 
Toprak ile başladığımız Konuk Yazar bölümümüzde bu 
ay Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı sayın 
Abdülkadir Külahçıoğlu’nu ağırladık. Türkiye’deki ma-
karna sanayisi ile ilgili düşüncelerini yansıtan Abdülka-
dir Külahçıoğlu, Türk makarna sanayinin 2023 yılında 
1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacağını belirtiyor. 
Sayın Külahçıoğlu’nun yazısını ilerleyen sayfalarda bu-
labilirsiniz.
 
BBM Dergisi, röportaj bölümünde bu ay yaratıcı ürünleri 
ve pazarlama yöntemleri ile ekmekçilik ve pastacılık sek-
törünün gelişiminde önemli rol oynayan Zeelandia’yı ko-
nuk ediyor. Zeelandia Türkiye Genel Müdürü Ertuğrul İşler 
ile gerçekleştirdiğimiz röportajı ilgiyle okuyacağınızdan 
eminiz. Bunun yanı sıra ABP Gıda Uzman Satış Mühen-
disi Murat Aksoy’un “Bisküvi Sektöründe Un Kalitesinin 
Rolü ve Kalite Kriterlerinin Önceliği” ve Bühler Ürün Mü-
dürü Michael Tremp’in “Endüstriyel fırıncılık ürünleri için 
Fırıncılık İnovasyon Merkezi” isimli makalesi de ilginizi çe-
kecek konulara değiniyor. 

Bu ay ayrıca, Tüketim Araştırması bölümümüzde Avust-
ralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine mutfakları üze-
rinde çalıştık. Ekmek, makarna ve bisküvi tüketimine dair 
hazırladığımız bu araştırma dosyamız da dergimiz içeri-
ğinde sizleri bekliyor.
 
2017 yılında tekrar görüşmek dileğiyle… 

Last issue of 2016… 2016’nın son sayısı…

EdItOr
EdİtÖr
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EdİtÖr

Anselmo S.p.a. - Bene Vagienna (Cn) - ITALY - Tel. +39 0172654755
anselmo@anselmoitalia.com - www.anselmoitalia.com

Thanks to almost 40 years of experience and constant 
technological evolution, Anselmo has become one of the most 
important companies worldwide. Today our pasta factory 
equipments, fully manufactured in the two Italian production 
sites, are present in 25 countries of 4 continents: we reached this 
goal thanks to the quality of our production, the use of advanced 
technologies, the commitment and expertise of our staff.

Future proof technology, for pasta.
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04-07 May 2017
Istanbul Expo Center - Turkey www.anselmoitalia.com

07-09 November 2016
Dubai World Trade Center

Visit us at Stand No. A1-34 - Hall 1

04-06 November 2016
Nanchang Centre China

Visit us at Stand No. C31 - Hall C
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GuEst autHOr
kOnuk yaZar

Abdülkadir KÜLAHÇIOĞLU
Chairman of the Board - Yönetim Kurulu Başkanı 

Pasta Industrialists’ Association of Turkey 
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği

“turkish pasta” world brand
“türk makarnası” dünya markası

Dear BBM Magazine Readers, 

It is a well-known fact that the pasta world has 
changed a lot; in the highly competitive world pasta 
market, companies are in a serious effort to keep the 
consumer’s attention alive. For this reason, in recent 
years a large majority of pasta producers have started 
to invest more in R&D and innovation. Manufacturers, 
considering the current market situation and consumer 
trends, tend to develop healthier, more enriched, inno-
vative products. Recently, many pasta producers have 
started to produce pasta in different tastes enriched 
with various vegetables, spices, vitamins and minerals. 
Against the backdrop of the consumer trends, there 
is one thing that does not change in response to the 
changes that have taken place in recent years: it is the 
“quality of durum wheat” which is the most important 
factor in determining the quality of pasta. 

I must confess that the Turkish pasta industry is fortu-
nate in two ways because while Turkey is on the one hand 
producing the most quality durum wheat in the world, on 
the other hand, it has the innovation ability and a modern 
pasta industry that can meet the taste expectations of 
the Turkish consumers but also those of the worldwide 
consumers. Making well use of these two advantages, 
our industry is today the third in the production and sec-
ond in the export of pasta. I must empathize that our 
pasta export to 152 countries is of great significance for 
two reasons: the first one is that our industry can export 
to so many countries with imbedded traditional tastes. 
The second reason is that the worldwide export certifies 
that the “Turkish pasta” is a worldwide brand.     

Değerli BBM Dergisi okurları, 

Makarna dünyasının günümüzde çok değiştiği bir ger-
çek; rekabetin oldukça arttığı dünya makarna pazarında, 
şirketler, tüketicilerin ilgilerini canlı tutabilmek için ciddi 
bir çaba içerisindeler. Bu nedenle son yıllarda makarna 
üreticilerinin büyük bir çoğunluğu AR-GE ve inovasyona 
daha fazla yatırım yapmaya başladı. Mevcut pazar du-
rumunu ve tüketici trendlerini göz önüne alan üreticiler, 
daha sağlıklı, zenginleştirilmiş, inovatif ürünler geliştirme-
ye yöneliyor. Yakın zamanda pek çok makarna üreticisi, 
çeşitli sebze, baharat, vitamin ve mineraller ile zengin-
leştirdikleri farklı tatlarda makarna üretmeye başladılar. 
Tüketici trendlerine uygun olarak, son yıllarda sektörde 
yaşanan bu değişime karşılık, değişmeyen tek şey var: 
o da makarnanın kalitesini belirlemede en önemli faktör 
olan “durum buğdayının kalitesi”. 

Türk makarna sanayinin her iki açıdan da şanslı oldu-
ğunu söylemeliyim. Çünkü Türkiye, bir yanda dünyanın 
en kaliteli durum buğdayını üretirken; diğer yandan sa-
dece Türk tüketicisinin değil, dünya tüketicisinin de lez-
zet beklentilerini karşılayabilecek inovasyon yeteneğine 
ve modern bir makarna sanayisine sahip.  Bu iki avantajı 
çok iyi değerlendiren sanayimiz, bugün makarna üreti-
minde dünya üçüncüsü, ihracatında ise dünya ikincisi 
konumundadır. 152 ülkeye gerçekleştirdiğimiz makarna 
ihracatının, aynı zamanda bizlere iki haklı gururu yaşat-
tığını da vurgulamalıyım. Birincisi, sanayimizin, pek çoğu 
kadim bir lezzet geleneğine sahip olan bu kadar çok sa-
yıda ülkeye ihracat yapabilmesidir. İkincisi ise bu yaygın 
ihracatın, günümüzde “Türk Makarnasının” bir dünya 
markası olduğunu tescil etmesidir. 
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Well, is the point we have reached enough? Of course, 
that is not enough. Because we still have production and 
export capacity and we are trying to evaluate it. First of 
all, we aim to remove the barriers in front of our pasta ex-
ports. We are continuing our initiatives to overcome the 
quota and high tax problem we face in the two most im-
portant pasta markets in the world: the European Union 
and the United States.

On the other hand, we are working to increase our 
share in markets where pasta production is low but 
consumption potential is high, such as China, India and 
Russia. During this year’s October 25th World Pasta Day 
events in Moscow, our members of the Board of Direc-
tors came together with the leading representatives of 
the world pasta industry. We have had efficient meetings 
here with the Russian business community and with the 
representatives from our neighbor Iran’s Chamber of Min-
ing, Agriculture, Industry and Commerce (ICCIMA). 

In short, we want to bring the quality and flavor of Turk-
ish pasta to millions of consumers in more countries. For 
this purpose, we together with all of our pasta makers 
have accelerated our efforts to reach in less time than the 
predicted1 billion dollar export figure for 2023, the 100th 
anniversary of the founding of our Republic. We believe 
that we will soon see the fruit of these efforts.  

Best regards, 

Peki, ulaştığımız nokta yeterli midir? Elbette, yeterli 
değil. Çünkü halen üretim ve ihracat kapasitemiz var 
ve biz bunu değerlendirmek için çabalıyoruz. Önce-
likle, makarna ihracatımızın önünde var olan engelleri 
ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Dünyadaki en önemli 
iki makarna pazarında; Avrupa Birliği ve ABD’de kar-
şılaştığımız kota ve yüksek vergi sorununu aşmak için 
girişimlerimizi sürdürüyoruz. 

Diğer yandan, Çin, Hindistan ve Rusya gibi makarna 
üretiminin az ama tüketim potansiyelinin yüksek olduğu 
pazarlarda payımızı arttırma konusunda çalışmalar yapı-
yoruz. Bu yıl Moskova’da gerçekleştirilen 25 Ekim Dünya 
Makarna Günü etkinliklerinde Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, dünya makarna sanayinin önde gelen temsilcile-
riyle bir araya geldik. Burada, gerek Rus iş dünyasıyla, ge-
rekse komşumuz İran’ın Maden, Tarım, Sanayi ve Ticaret 
Odası (ICCIMA) yetkilileriyle verimli görüşmeler yaptık. 

Kısacası, Türk makarnasının kalite ve lezzetini, daha 
fazla ülkede milyonlarca tüketicinin sofrasına ulaştırmayı 
istiyoruz. Bu amaçla, derneğimiz üyesi tüm makarna üre-
ticisi firmalarımızla, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. 
yılı olan 2023 için belirlediğimiz 1 milyar dolar ihracat 
rakamına, öngörülenden daha kısa sürede ulaşmak için 
yaptığımız çalışmalara hız verdik. Kısa bir süre içerisinde 
bu çabalarımızın karşılığını göreceğimize inanıyoruz. 

Saygılarımla, 
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..........................................................................

One of the most important companies worldwide 
in pasta equipment, Anselmo, installed its new Com-
bined Line in Mersin Pasta Factory of Durum Gıda, 
producer of well-known Arbella brand and top class 
supplier of most prestigious international private la-
bels. The new line is able to produce 1500 Kg/h of 
nests and 1.000 Kg/h of bows. With this new line Du-
rum Gıda is now the only pasta producer of nests in 
Turkey and, considering the production capacity of 
previous bows line, one of the biggest producer of 
bows as well. According to the statement of the com-
pany, Durum Gıda has selected this innovative line 
confirming its trust in Anselmo, due to distinguishing 
technical and technological characteristics of Ansel-
mo traditional lines, and the excellent after-sales as-
sistance service, Durum Gıda has experienced since 
the beginning of their Pasta Business. 

 
 UNIQUE CONSTRUCTIVE SYSTEM
Anselmo Combined Line is characterized by a unique 

constructive system, able to produce top quality nests 
with efficiency levels never reached before for such a dif-
ficult product and to produce, as well, with the same line, 
bows in a very easy way with extremely short set up time. 
Change from nest to bows production (or vice versa), can 
be done with a simple instruction on the computerized line 
control system. The line will self-adjust all the production 

Makarna teknolojileri alanında dünyanın önde gelen fir-
malarından Anselmo, ünlü Arbella markasının yaratıcısı ve 
uluslararası alanda en prestijli tedarikçilerden bir tanesi 
olan Durum Gıda’nın Mersin’deki makarna fabrikasına yeni 
bir Anselmo Combined Line’ın kurulumunu gerçekleştirdi. 
Yeni hat, saatte 1500 kg kuş yuvası makarna ve 1000 kg 
fiyonk makarna üretim kapasitesine sahip. Durum Gıda, bu 
yeni hatla birlikte, Türkiye’de kuş yuvası makarnanın tek 
üreticisi haline gelirken, daha önceki fiyonk makarna üretim 
hattının kapasitesi düşünüldüğünde, fiyonk makarna üre-
timinde de en büyük üretici haline geldi. Firmanın yaptığı 
açıklamaya göre, Durum Gıda, Anselmo’ya duydukları gü-
venin bir kanıtı olarak bu inovatif hattı tercih etti. Bu güve-
nin sebebi ise, firmanın makarna üretimine başlamasından 
bu yana, Anselmo’nun geleneksel hatlarının benzersiz tek-
niğini, teknolojik özelliklerini ve satış sonrası hizmetlerinin 
mükemmelliğini tecrübe ediyor olması.  

EŞSİZ KONSTRÜKTİF SİSTEM 
Anselmo Combined Line, eşsiz bir yapısal sisteme sahip; 

kuş yuvası makarna gibi zorlu bir ürün için daha önce hiç 
ulaşılamamış bir verimlilik düzeyinde,  üst kalite üretim ya-
pabiliyor ve aynı hat üzerinde, oldukça kısa bir zaman içe-
risinde, fiyonk makarna üretimini gerçekleştirebiliyor. Kuş 
yuvası makarnadan fiyonk makarna üretimine geçiş (ya da 
bunun tam tersi), bilgisayarlı hat kontrol sisteminde basit bir 
talimatla gerçekleştirilebiliyor. Hat, otomatik olarak, madde 

anselmo combined line has been selected by durum Gıda to produce bows and nest shapes, in 
their Mersin Pasta Factory. the line provides high product quality, cost effective investment, reli-
able and space saving solution for bows and nest pasta production.

High Quality solutions for 
Pasta Production:
ansELMO COMBInEd LInE

durum Gıda, Mersin’deki makarna fabrikasında fiyonk ve kuş yuvası makarna üretimi gerçekleştirmek 
için anselmo Combined Line’ı tercih etti. söz konusu hat, fiyonk ve kuş yuvası makarna üretimi için 
yüksek ürün kalitesi, uygun yatırım maliyeti, güvenli ve alan tasarrufu sağlayan çözümler sunuyor. 

Makarna üretimi için 
kaliteli Çözümler:
ansELMO COMBInEd LInE
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process parameters: ingredient dosing system, production 
capacity, speed of product transport system, drying pa-
rameters, storage of final product, etc. 

The line is equipped with a nest unit and two stamp-
ing machines which are installed in fixed position. Not 
necessary, therefore, to move anything but simply to ac-
tivate, via SW, the selected equipment. Set-up time is, 
therefore, the same like a change from standard shape to 
bows, in a traditional short cut line while, from Bows to 
Nests, the set-up takes only 10 minutes; in other words, 
the time necessary to change the die.  

HIGH PRODUCT QUALITY AND 
COST-EFFECTIVE INVESTMENT
The nest, as it happens on trays lines, is dried in the 

best way, since the air goes on the whole product sur-
face. When released on the belt by the forming unit, the 
nests naturally “spread itself” 
due to dough elasticity: this 
allows a better passage of 
the drying air and gives to the 
nest the traditional shape of 
the handcrafted product. 

Pasta producers can intro-
duce nests in their assortment, 
avoiding spending money in a 
dedicated line. With a single 
line they can produce stan-
dard short cut pasta, or nests, or special short cut shapes 
(like bows or Jumbo shapes), reducing the risk of capital 
immobilization for a line which, for several years, could NOT 
be saturated with the production of “special” products only.

RELIABILITY AND SPACE SAVING 
Nests can be produced at extremely competitive 

costs, due to high line reliability. The line, as a mat-
ter of fact, is a special short cut line where, beside 
standard and special short cut shapes, it is possible to 
produce, as well, nests.   

For those pasta producers having limited available 
space this line represents an ideal solution. In the same 
space of a traditional short cut line (only a little bit lon-
ger), it is possible to get an assortment of products 
which, till yesterday, would have been possible only 
with two different lines.    

dozajlama sistemi, üretim kapasitesi, ürün taşıma sisteminin 
hızı, kurutma parametreleri ve nihai ürünün depolanması gibi 
bütün üretim süreci parametrelerini ayarlayabiliyor. 

Hat, bir yuva ünitesi ve sabit bir pozisyonda kurulumu 
yapılan iki stamping makinesi ile donatılmış durumda. 
Bundan dolayı, sadece SW aracılığı ile seçilen ekipmanı 
aktive etmek yeterli görülüyor; bunun haricinde herhangi 
bir şeyi hareket ettirmeye gerek duyulmuyor. Bu sebep-
le, fiyonktan kuş yuvası makarnaya geçiş süresi sadece 
10 dakika alırken, geleneksel bir hat üzerinde standart 
bir şekilden fiyonka geçiş süresi çok daha uzun sürüyor.

YÜKSEK ÜRÜN KALİTESİ VE 
UYGUN MALİYETLİ YATIRIM  
Tüm ürün yüzeyi hava ile temas edebildiğinden dola-

yı, kuş yuvası makarna, tepsi hatlarında en etkin şekilde 
kurutulabiliyor. Makarna malzemesi, bant üzerine bırakıl-

dığında, kuş yuvası makarna, 
hamur elastiğinden dolayı do-
ğal olarak “kendisini yayar”: 
bu durum, kurutucu havanın 
daha iyi geçişini sağlıyor ve 
yuvaya, el yapımı bir ürünün 
geleneksel şeklini veriyor.

Makarna üreticileri, kuş yu-
vası makarnaları çeşitli şekil-
lerde üretebilir ve bu şekilde, 
hassas bir hatta çok fazla para 

harcamaktan kaçınabilirler. Tek bir hatla, standart kısa kesim 
makarna ya da kuş yuvası makarna veya özel kısa kesim şe-
killi (fiyonk ya da Jumbo şekiller gibi) makarnalar üretebilirler. 
Bu yolla, sadece “özel” ürünlerin üretimi ile yetinmeyecek 
olan bir hat için sermaye immobilizasyonu riski de azalıyor.

GÜVENİRLİK VE ALAN TASARRUFU
Kuş yuvası makarna, yüksek hat güvenirliğinden dolayı 

son derece rekabetçi maliyetlerle üretiliyor. Aslında bu hat, 
standart ve özel kısa kesim şekillerin yanı sıra kuş yuvası 
makarnanın da üretiminin mümkün olduğu özel kısa kesim 
bir hat olarak biliniyor. 

Bu hat, sınırlı alanı olan makarna üreticileri için ideal bir 
çözüm sunuyor. Söz konusu hat ile, geleneksel bir kısa 
kesim hattın (çok az daha uzun) kapladığı aynı alanda, 
daha düne kadar sadece iki farklı hat ile mümkün olan 
ürün çeşidini üretmek mümkün hale geldi
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La Lorraine, a Belgium family business that has been ac-
tive in the baked products, cakes and bakery market for 77 
years, has entered the Turkish market of baked products, 
cakes and bakery with its 100 million TL worth of investment 
in Manisa. The facility, built as a closed area of 20,000 m2 
on a total area of 40 decares in Manisa Organized Industrial 
Zone, using the cutting-edge technology, is the most popular 
factory among all production facilities owned by the group. 

The company currently has a total of 12 production fa-
cilities around the world, including 9 in Belgium and one 
facility in each of Czech Republic, Romania and Poland.  
Having achieved a turnover more than €620 million in 
2015, La Lorraine has opened its 13th facility in Manisa. 

Guido Vanherpe, CEO of La Lorraine, stated that they 
have made a decision to in-
vest in Turkey by establish-
ing a facility here in 2015 
and have now reached 
500 destinations today, 
and said that the com-
pany aims to reach 5,000 
destinations and double 
its turnover by the end of 
2017. Burak Deniz, La Lor-

Unlu mamul, pasta ve fırıncılık sektöründe 77 yıldır 
faaliyet gösteren Belçikalı aile işletmesi La Lorraine, 
Manisa’da gerçekleştirdiği 100 milyon liralık yatırım-
la Türkiye’nin unlu mamul, pasta ve fırıncılık pazarına 
girdi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde, 40 dönüm 
arazi üzerinde, 20 bin metrekare kapalı alan olarak inşa 
edilen ve ileri teknolojiden faydalanılarak hayata geçi-
rilen tesis, tüm grubun üretim tesisleri içerisinde de en 
gözde fabrika olma özelliğini taşıyor. 

Grubun, Belçika’da 9, Çek Cumhuriyeti, Romanya 
ve Polonya’da birer adet olmak üzere dünya genelinde 
toplam 12 üretim tesisi bulunuyor. 2015 yılında 620 mil-
yon euronun üzerinde bir ciroya ulaşan La Lorraine’in 
13’üncü tesisi ise Manisa’da açıldı. 

2015 yılında Türkiye’de 
fabrika kurarak yatırım 
kararı aldıklarını ve bugün 
bin 500 noktaya ulaştık-
larını belirten La Lorraine 
CEO’su Guido Vanherpe, 
2017 yılı sonunda 5 bin 
noktaya ulaşmayı ve ci-
royu iki katına çıkarmayı 
hedeflediklerini söyledi. 

La Lorraine, a globally reputable brand from Belgium, has entered the turkish market of baked 
products, cakes and bakery with its 100 million tL worth of investment in Manisa. 

Belçika’nın dünyaca ünlü markası La Lorraine, Manisa’da gerçekleştirdiği 100 milyon liralık yatırım-
la türkiye unlu mamul, pasta ve fırıncılık pazarına girdi.

La Lorraine, 100 milyon liralık yatırımla 
unlu mamuller pazarında

La Lorraine in bakery products market 
with an investment of 100 million tL
..............................................................................................
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On October 25, World Pasta Day organized by AIDEPI 
(Italian Association of Confectionery and Pasta Indus-
tries) was celebrated in Moscow. The organization start-
ed with the opening speeches of Paolo Barilla, President 
of AIDEPI, Riccardo Felicetti, President of International 
Pasta Organization (IPO), Pier Paolo Celeste, Director 
of Italian Trade Agency (ITA) Moscow. During the pro-
gram, nutritionists, chefs, food experts and analysts 
gave speeches about the following four panel discus-
sions: “Pasta is Good for your Health”, “Pasta is Tasty 
and Brings People Together”, “Pasta is a Global Food”, 
“Pasta is Good for the Environment”. A date dedicated 
to eating, discussing and enjoying pasta, World Pasta 
Day 2016 was celebrated in Russia in order to confirm 
the increasingly strong link between Italy and Russia 
and to represent a growth market in Russia.

AIDEPI (İtalyan Şekerleme ve Makarna Sanayicileri 
Derneği) tarafından gerçekleştirilen Dünya Makarna 
Günü, 25 Ekim’de Moskova’da kutlandı. Etkinlik, AIDE-
PI Başkanı Paolo Barilla, Uluslararası Makarna Örgütü 
(IPO) Başkanı Riccardo Felicetti ve İtalyan Ticaret Ajansı 
Direktörü (ITA) Pier Paolo Celeste tarafından yapılan 
konuşmalarla başladı. Program süresince, “Makarna, 
Sağlığınız İçin İyidir”; “Makarna Lezzetlidir ve İnsanları Bir 
Araya Getirir”; “Makarna Evrensel Bir Gıdadır” ve “Ma-
karna, Çevre İçin Faydalıdır” başlıklı dört panel konusu 
ile ilgili olarak beslenme uzmanları, şefler, gıda uzmanları 
ve analistler konuşma yaptı. Makarna yemeğe, tartışmaya 
ve makarnadan zevk almaya adanmış özel bir tarih olan 
Dünya Makarna Günü 2016, İtalya ile Rusya arasında 
gittikçe güçlenen bağı teyit etmek ve Rusya’da büyüyen 
pazarı temsil etmek üzere Rusya’da kutlandı.    

Organized by Italian association of Confectionery and Pasta Industries, world Pasta day 2016 was 
celebrated with various panels in Moscow, russia on October 25.

İtalyan Şekerleme ve Makarna sanayicileri derneği tarafından organize edilen dünya Makarna 
Günü 2016, 25 Ekim’de, rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen çeşitli panellerle kutlandı.

dünya Makarna Günü, 
Moskova’da kutlandı

world Pasta day 
celebrated in Moscow

raine’s General Manager in 
Turkey, said this investment 
will set a good example in 
Turkey for other foreign in-
vestors, and added: “La Lor-
raine will bring vividness and 
dynamism to the industry, 
and offer the European expe-
rience to Turkish consumers. 
We have a good claim in the 
bread group. We produce 
better quality products with 
high added value in bread as 
well as in other products.”

Bu yatırımın Türkiye için di-
ğer yabancı yatırımcılara iyi 
bir örnek olacağını belirten 
La Lorraine Türkiye Genel 
Müdürü Burak Deniz: “La 
Lorraine, sektöre canlılık ve 
dinamizm katarken, Türk 
tüketicisine Avrupa’nın tec-
rübesini getirecek. Ekmek 
grubunda çok iddialıyız. Ek-
mekte de tıpkı diğer ürün-
lerimizde olduğu gibi daha 
nitelikli, katma değeri yüksek 
ürünler üretiyoruz” dedi.
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Ian Roberts, Chief Technology Officer of Bühler, has 
been awarded European CTO of the Year 2016, an award 
to highlight the role of the most prominent leaders of 
technology-based growth. The “CTO of the Year” award 
is a platform to promote the importance of technology 
and innovation in Europe. It is given to the most promi-
nent technology leaders of highly successful European 
companies: inspiring leaders and foresighted technology 
managers. Previous winners include Martin Curley from 
the Intel Corporation, Marcel Wubbolts from Royal DSM, 
Richard Parker from Rolls-Royce, and Gert-Jan Gruter 
from Avantium, among others. 

Ian Roberts joined Bühler in 2010. He is a member 
of the Bühler Group Executive Board. He graduated in 
chemical engineering and obtained a Ph.D. in process 
engineering from the University of Wales, Great Britain. 
He held various management positions at Nestlé, acting 
as Director of innovation for Nestlé Mexico and as Direc-
tor of the chocolate center of excellence in Switzerland.

At the award ceremony, Ian Roberts said: “This award re-
flects the hard work of the 
Bühler employees, the vi-
sion and commitment to 
innovation and sustainabil-
ity of the leadership team 
and their audacity to drive 
change in an already suc-
cessful company. With 
these initiatives, we are able 
to create a culture of inno-
vation and entrepreneur-
ship across the company.” 

Bühler’in Baş Teknoloji Sorumlusu Ian Roberts, tekno-
lojik tabanlı büyümede en önemli liderlerin rolünü ortaya 
koyan “Avrupa 2016 Yılın CTO”su ödülüne layık görüldü. 
“Yılın CTO’su ödülü”, Avrupa’da teknoloji ve inovasyo-
nun önemini ortaya koyan bir platform olarak görülüyor. 
Ödül, Avrupa’daki başarılı şirketlerin en önemli tekno-
loji liderlerine, yani ilham kaynağı liderlere ve ileri gö-
rüşlü teknoloji yöneticilerine veriliyor. Bu ödülün daha 
önceki sahiplerinden bazıları ise Intel Corporation’dan 
Martin Curley, Royal DSM’den Marcel Wubbolts, Rolls-
Royce’tan Richard Parker ve Avantium’dan Gert-Jan 
Gruter.  Bühler’e 2010 yılında katılan Ian Roberts, Büh-
ler Group Yönetim Kurulu üyesi. Roberts, Kimya mühen-
disliği bölümünü bitirdi ve Büyük Britanya’daki Galler 
Üniversitesi’nde işlem mühendisliği alanında doktorası-
nı tamamladı. Nestlé’de farklı yönetim pozisyonlarında 
yer alan Roberts, Nestlé Mexico’da İnovasyon Direktörü 
olarak çalıştı ve İsviçre’de Çikolata Mükemmellik Merke-
zi Direktörlüğü görevlerini üstlendi.    

Ian Roberts, ödül töreninde şunları dile getirdi: “Almış 
olduğum bu ödül, Bühler 
çalışanlarının azminin ve 
ekibin inovasyon ve sür-
dürülebilirlik alanındaki viz-
yonunun ve bağlılıklarının, 
zaten başarılı bir şirkette 
değişimi gerçekleştirme 
kararlılığının bir meyvesidir. 
Bu çalışmalar sayesinde, 
şirkette bir inovasyon ve gi-
rişimcilik kültürü yaratmayı 
başarmış durumdayız.” 

Ian roberts, Chief technology Officer of Bühler, 
has been awarded European CtO of the year 
2016 in large companies’ category

Bühler’in Baş teknoloji sorumlusu olan Ian roberts, büyük şirketler kategorisinde 2016 yılının av-
rupa CtO’su seçildi.

Ian roberts, avrupa’da 
2016 yılının  CtO’su 
ödülüne layık görüldü

Ian roberts awarded 
European CtO 
of the year 2016
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One of the leading Turkish brands in snacks which offers 
dozens of brand new products to consumers every year, 
Saray Biscuits has now set its eyes in the healthy snacks 
market which has been the rising nutritional trend in recent 
years. The company has been investing the healthy prod-
ucts category which has been rising in the snacks market. 
With its special product group in portions of 100 calories, 
designed for consumers who like snacks but also care for 

Türkiye’de atıştırmalık ürün üreten en büyük firmalardan 
biri olan ve her yıl onlarca yeni ürünü tüketicisiyle buluşturan 
Saray Bisküvi, son yılların beslenme trendi haline gelen sağ-
lıklı atıştırmalıklara yöneldi. Firma, atıştırmalık ürünler paza-
rında yükselişe geçen sağlık kategorisine yatırımlar yapıyor. 
Atıştırmalık yemeyi seven, aynı zamanda da ne kadar yediği-
ne dikkat edenler için 100 kalorilik porsiyonlanmış, çok özel 
bir ürün grubu geliştiren firma, özellikle hindistan cevizli, yer 

One of the leading turkish brands in snacks, saray Biscuits has entered the healthy snacks market 
with its 100-calories product group.

türkiye’nin en büyük atıştırmalık markalarından saray Bisküvi, 100 kalori ürün grubuyla sağlıklı 
atıştırmalıklar piyasasına yöneldi.

saray Bisküvi’den 
sağlıklı atıştırmalıklar

Healthy snacks from 
saray Biscuits
...........................................................

US-based snack company Pasta Chips announced 
a new investment from Advantage Capital Agribusiness 
Partners, LP (ACAP), along with 
Silas Capital and Emil Capital 
Partners, valued at $3 million. 
Founded by Florida-based entre-
preneur Jerry Bello, Pasta Chips 
and the brand’s new Pasta Bow 
Ties, offer Italian inspired snacks 
crafted from durum wheat semo-
lina flour. 

Pasta Chips will utilize the sup-
port to further accelerate the brand’s rapid growth and 
awareness of the wholesome snack option. In addition, the 
brand will also be releasing new pasta product lines and 
innovations as well as increasing distribution from formative 
retailers including Walmart, Costco, Safeway, and more.

Amerika merkezli atıştırmalık ürünler firması Pasta Chips; 
Silas Capital ve Emil Capital Partners ile birlikte Advanta-

ge Capital Agribusiness Partners, 
LP’nin (ACAP) firmaya 3 milyon do-
lar değerinde yatırım gerçekleştir-
diğini duyurdu. Florida merkezli bir 
girişimci olan Jerry Bello tarafından 
kurulan Pasta Chips ve yeni marka-
sı Pasta Bow Ties, durum buğdayı 
irmiği unundan yapılan İtalyan tarzı 
atıştırmalık ürünler sunuyor. Pasta 
Chips, bu yatırımı, markanın hızlı 

büyümesi ve sağlıklı atıştırmalık seçeneğini daha da güç-
lendirmek amacıyla kullanmayı planladığını belirtti. Marka, 
ayrıca Walmart, Costco, Safeway ve benzeri perakendeci-
lere olan dağıtımını artırmanın yanı sıra yeni makarna üretim 
hatları ve inovasyonlarının tanıtımını da gerçekleştirecek.   

Pasta Chips announced a new investment from advantage Capital agribusiness Partners, LP 
(aCaP) valued at $3 million.

Pasta Chips, advantage Capital agribusiness Partners, LP’den (aCaP) 3 milyon dolar değerinde 
yatırım aldığını duyurdu.  

Pasta Chips için 3 milyon dolarlık yatırım

$3 million investment at Pasta Chips
...........................................................
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Providing food and drink industry with scientific, techni-
cal and advisory services, Campden BRI prepared a new 
series of courses for baking industry professionals in No-
vember 2016.  Cake Science and Technology courses, 
which held between 1 and 3 November, is an advanced 
course taking a technical and scientific approach to bat-
ter and different production techniques. Delegates learnt 
the importance of ingredients and their functionality, and 
the impact of processing on batter. 

The course for pastry -practical skills, which was on 
November 15, provided delegates with an understanding 
of how dough is processed. With a heavy emphasis on 
practicals, the course concludes with an evaluation and 
discussion session at the end of the day. The course for 
biscuit science and technology, which will be on Novem-
ber 22-24, is an advanced course taking a technical and 
scientific approach to dough and biscuit production. Del-
egates will learn the importance of ingredients and their 
functionality, and the impact of processing on dough.

Gıda ve içecek endüstrisi için bilimsel, teknik ve da-
nışmanlık hizmetleri sunan Campden BRI, Kasım 2016 
tarihinde fırıncılık endüstrisi profesyonelleri için bir dizi 
yeni kurs hazırladı. 1-3 Kasım tarihlerinde gerçekle-
şen  Pasta Bilimi ve Teknolojileri dersleri, hamur ve 
farklı üretim yöntemlerine teknik ve bilimsel yönden 
yaklaşan ileri düzey bir kurs. Katılımcılar, içeriklerin 
ve işlevlerinin önemi ve hamur işleme sürecinin etkisi 
hakkında bilgi sahibi oldu. 

15 Kasım tarihinde gerçekleşen hamur-uygulama be-
cerileri dersi, katılımcıları hamurun nasıl işlendiği ile ilgi-
li bilgilendirdi. Uygulamaya da ayrıca önem verilen bu 
ders, günün sonunda değerlendirme ve tartışma otu-
rumu ile sona erdi. 22-24 Kasım tarihlerinde yapılacak 
olan bisküvi bilimi ve teknoloji dersi, hamur ve bisküvi 
üretimine teknik ve bilimsel bir yaklaşım sergileyen ileri 
düzey bir kurs. Katılımcılar, içeriklerin ve işlevlerinin öne-
mi ve hamur işleme sürecinin etkisi hakkında bilgi sahibi 
olacaklar.

Campden BrI prepared a new series of courses 
for baking industry professionals in november.

Campden BrI, kasım ayında fırıncılık endüstrisi 
profesyonelleri için bir dizi yeni ders hazırladı.

Campden BrI’de 
bilim ve teknoloji dersleri

new science and 
technology courses
at Campden BrI

how much they eat, the company has been approved by 
the consumers particularly for its coconut, peanut and car-
amel bras, crispy wafers, fruit cakes and spicy crackers. 

Being a first in 100-calories product group in Turkey, Saray 
Biscuits aims to increase the rate of business volume of do-
mestic turnover from 30 to 45% with the products in this cat-
egory. Ramazan Sümer, General Manager of Saray Biscuits, 
highlighted that they tailor their innovations by constantly 
following the demands and expectations of consumers as 
well as the trends in food and drinks, and defined Saray’s 
claim in health category as follows: “The snacks industry in 
Turkey has grown by remarkable rates in the last 3 years. As 
Saray Biscuits, we became the first in the European in Turk-
ish market with our latest step in the first half of 2016. Saray 
Biscuits will continue investing in this area which is promising 
for snacks industry. We believe our investments will bring 
good returns in turnover in the longer term.”

fıstıklı ve karamelli barları, çıtır gofreti, meyveli keki ve baha-
ratlı krakerleriyle tüketiciden tam not aldı. 

100 Kalori ürün grubu ile Türkiye’de bir ilke imza atan 
Saray Bisküvi, bu kategoriye ait ürünleri ile iç pazar ci-
rosunun iş hacmindeki oranını da yüzde 30’dan 45’e 
çıkarmayı hedefliyor. Tüketici talep ve beklentileri ile bir-
likte yeme-içme trendlerini her zaman takip ederek ye-
niliklerini şekillendirdiklerini belirten Saray Bisküvi Genel 
Müdürü Ramazan Sümer, Saray’ın sağlık kategorisin-
deki iddiasını şu cümlelerle ortaya koydu: “Ülkemizdeki 
atıştırmalık ürünler sektörü son 3 yılda ciddi oranlarda 
büyüdü. Biz de Saray Bisküvi olarak, 2016 yılının ilk ya-
rısında Türkiye ve Avrupa atıştırmalık pazarında bir ilki 
gerçekleştirdik. Saray Bisküvi olarak atıştırmalık gıdada 
ümit vaat eden bu alandaki yatırımlarımız devam ede-
cek. Yaptığımız yatırımların ciro olarak daha uzun vade-
de geri dönüşü olacağını düşünüyoruz.”
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General Mills has confirmed plans to increase its cereal 
production in Buffalo plant, which is the oldest plant of the 
company. A $25 million 
expansion project in-
cludes the purchase of 
new packaging equip-
ment, upgraded ingredi-
ent systems, and the ad-
dition of Corn Chex and 
Honey Nut Chex at the 
Buffalo plant.

Empire State Develop-
ment and the New York 
Power Authority each 
will give General Mills a 
$500,000 grant for the 
expansion. The grants are in addition to 5,100 kilowatts of 
low-cost hydropower and 500 kilowatts of electricity the 
plant received from the Power Authority. The company’s Buf-
falo location currently produces Lucky Charms and Cheerios. 

General Mills, şirketin en eski fabrikası olan Buffalo 
tesisinde tahıl üretimini artırma planlarını doğruladı. 25 

milyon dolarlık büyüme 
projesi, Buffalo tesisine 
yeni ambalajlama ekip-
manı ve yükseltilmiş bi-
leşen sistemlerinin satın 
alınması ve Corn Chex 
ve Honey Nut Chex ek-
lenmesini kapsıyor.

 Empire State Develop-
ment ve New York Power 
Authority, bu büyüme 
planı için General Mills’e 
500 bin dolar tutarında bir 
hibe sağlayacak. Şirket, 

bu hibelerin yanı sıra Power Authority’den 5 bin 100 kilovat 
düşük maliyetli hidroelektrik ve 500 kilovat elektrik alarak 
fayda sağladı. Şirketin Buffalo tesisi şu anda Lucky Charms 
ve Cheerios gibi ürünlerin üretimini gerçekleştiriyor.

General Mills is increasing its cereal production at Buffalo plant in western new york. a $25 million 
expansion project includes new packaging equipment and upgraded ingredient systems.

General Mills, batı new york’taki Buffalo fabrikasında tahıl üretimini artırıyor. 25 milyon dolarlık 
proje, yeni ambalajlama ekipmanı ve yükseltilmiş bileşen sistemlerini kapsıyor.

General Mills’ten 25 milyon dolarlık büyüme

a $25 million expansion from General Mills

One of the leaders of the bread industry since 1991, 
Uno has introduced the “whole grain bread” culture to 

1991 yılından bu yana ekmek sektörünün öncülerin-
den olan Uno Ekmek’in yeni tam tane serisi, Türkiye’yi 

uno Bread has introduced the globally trending “whole grain bread” culture to turkey. uno Bread’s 
“whole Grain” bread series ensures maximum benefits of grains which are the fundamental ele-
ment of the food pyramid.
uno Ekmek, dünyada yükselen “tam tane ekmek” kültürünü türkiye ile tanıştırdı. uno Ekmek’in 
“tam tane” ekmek serisi, beslenme piramidinin en temel öğesi olan tahıllardan maksimum fayda 
elde edilmesini sağlıyor.

uno, türkiye’yi 
“tam tane ekmek”
ile tanıştırıyor

uno introduces 
“whole grain bread” 
to turkey
.........................................................
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Orvital Organic Food, which has exclusively focused 
on organic production and achieved an 8-fold growth 
in all product groups, has started exporting organic 
pasta in addition to chicken and eggs. 

Orvital Organic has dispatched its first export con-
tainer to Dubai. Muharrem Doğan, Founding Partner of 
Orvital Organic, said “We are concurrently exporting or-
ganic pasta to Germany. We have a more challenging 
task in organic pasta market against the Italians. There 
will be a significant competition in prices and quality.” 

Stressing that organic food has become more acces-
sible today, Doğan reminded the examples of organic 
products which increase in numbers day by day, and 
said “It is exciting for us to see that the number of prod-
ucts we deliver to chain retailers, including Migros, Car-
refour and Metro, as well as to other sales channels, 
and to see that consumers across Turkey have gained 
access to organic food. As a brand exclusively focusing 
on organic production, we are ready to support entre-
preneurs who are interested in this business.”

Sadece organik üretim gerçekleştiren ve kuruluşun-
dan itibaren 7 yıl içinde tüm ürün gruplarında 8 kat büyü-
me kaydeden Orvital Organik Gıda, tavuk ve yumurtanın 
yanı sıra organik makarna ihracatına da başladı. 

Konteyner bazında ilk ihracatını Dubai’ye gerçekleşti-
ren Orvital Organik’in kurucu Ortağı Muharrem Doğan, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Eş 
zamanlı diğer ihracatımızı da Almanya’ya organik ma-
karna ihracat ederek gerçekleştiriyoruz. İtalyanlarla or-
ganik makarna pazarında işimiz biraz daha zor. Ciddi bir 
fiyat ve kalite rekabetine gireceğiz”. 

Organik gıdaların artık daha fazla erişilebilir olduğunu 
söyleyen Doğan, her geçen gün artan organik ürünleri 
örnek göstererek, “Migros, Carrefour ve Metro gibi bü-
yük zincirlerin yanı sıra bugün çok farklı satış kanalla-
rına verdiğimiz ürünlerin artması ve Türkiye’nin dört bir 
yanında tüketicilerin organik ürünlere ulaşabiliyor olması 
bizi heyecanlandırıyor. Sadece organik üretim yapan bir 
marka olarak bu işe gönül veren girişimcilere destek ver-
meye hazırız” diye konuştu.

Orvital Organic Food, the turkish organic food brand, is now exporting organic pasta products.
türk organik markası Orvital Organik Gıda organik makarna grubunda ihracat atağına kalktı.

Orvital Organik, makarna 
ihracatına başladı

Orvital Organic started 
to export pasta

Turkey with its brand new whole grain series. Uno’s new 
whole grain series includes Uno Premium Multi-Grain, 
Uno Premium Rye & Buckwheat, Uno Premium Sand-
wince Whole Wheat, Uno Balance Whole Wheat & Chia 
Seed bread and Uno Whole Grain Whole Wheat Lavash. 

UNO’s “Whole Grain” bread series, which has just been 
introduced in Turkey, contains the bran and wheat germs 
that are rich in proteins, fibers, vitamins and minerals, 
which are excluded in production of white flour, and en-
sures maximum benefits from grains, which are the basic 
elements of the food pyramid. With its high content of 
vitamins, minerals, fibers and protein, whole grain bread 
supports the immune system with its rich content, and 
helps to prevent diseases during mid-seasons.

“tam tane ekmek” kültürü ile tanıştırdı. Uno’nun yeni tam 
tane serisi; Uno Premium Çok Tahıllı, Uno Premium Çav-
dar & Karabuğdaylı, Uno Premium Sandwince Tam Buğ-
daylı, Uno Denge Tam Buğdaylı & Çiya Tohumlu ekmek-
leri ve Uno Tam Taneli Tam Buğday Lavaş’tan oluşuyor. 

UNO’nun Türkiye ile tanıştırdığı “Tam Tane” ekmek seri-
si; beyaz un üretiminde dışarıda kalan protein, lif, vitamin 
ve minerallerce zengin kepek ve rüşeym bölümlerini de 
içererek, beslenme piramidinin en temel öğesi olan tahıl-
lardan maksimum fayda elde edilmesini sağlıyor. Yüksek 
vitamin, mineral, lif ve hatta yüksek protein içeren tam 
tane tahıllı ekmekler, zengin içeriğiyle bağışıklık sistemini 
destekleyerek, mevsim geçişlerindeki hastalıkların önlen-
mesine de yardımcı oluyor.
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The organizer of IDMA which is the only international 
technology exhibition gathering the flour, feed, rice, puls-
es, pasta and biscuit industries, continues to increase 
promotional activities around the world for 7th IDMA 
which will be held in Istanbul Expo Center in Yesilkoy be-
tween 04 and 07 May 2017. Participating in significant 
events in four different countries last month, Parantez 
Fair team is pleased with the interest for IDMA.   

FIRST STEP ETHIOPIA 
Firstly participating in 

IAOM 27th Middle East 
and Africa Region Con-
ference organized in 
Addis Ababa, capital of 
Ethiopia, between 24 
and 27 October 2016, 
Parantez Fair team met 
with the millers from 
Middle East and Af-
rica for committee level 
participation to IDMA 
Exhibition. Considering 

Un, yem, pirinç, bakliyat, makarna ve bisküvi sektörleri-
ni buluşturan uluslararası nitelikteki tek teknoloji fuarı olan 
İDMA’nın organizatörü Parantez Fuarcılık, 04-07 Mayıs 2017 
tarihleri arasında Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde 
düzenlenecek 7. fuar için tüm dünyadaki tanıtım aktivitelerini 
yoğunlaştırarak devam ediyor. Geride bıraktığımız bir aylık 
süreçte 4 farklı ülkede önemli etkinliklere katılan Parantez 
Fuarcılık ekipleri, İDMA’ya olan ilgiden hayli memnun. 

İLK DURAK ETİYOPYA
İlk olarak 24-27 Ekim 

2016 tarihleri arasında 
Etiyopya’nın başkenti 
Addis Ababa’da düzen-
lenen IAOM’in 27. Orta-
doğu ve Afrika Bölgesi 
Konferansı’na katılan 
Parantez Fuarcılık ekip-
leri, Ortadoğu ve Afrika 
bölgesinden gelen değir-
mencilerle İDMA Fuarı’na 
grup bazında katılımlar 
için görüşmeler yaptı. 

Participating in various events at four places –Ethiopia, Cyprus, China and France- in a month, Paran-
tez Fair team further strengthened IdMa -7th International Flour, semolina, rice, Corn, Bulghur, Feed 
Milling Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit technologies Exhibition in the international market. 

Bir ayda Etiyopya, kıbrıs, Çin ve Fransa olmak üzere 4 noktada etkinliklere katılan Parantez Fuar-
cılık ekipleri, İdMa – 7. uluslararası un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, yem değirmen Makineleri ve 
Bakliyat, Makarna, Bisküvi teknolojileri Fuarı’nın uluslararası piyasadaki gücünü pekiştirdi.

İdMa, Paris’ten Çin’e her yerde

IdMa is everywhere from Paris to China
.......................................................................................................
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IDMA Fair as the top issue, the millers are looking forward 
to be in Istanbul in May. 

POWER OF IDMA EXPANDED TO CHINA
Another international 

meeting platform of 
IDMA was in China. 
IDMA met with the in-
dustry representatives 
in the region during the 
CICFOGrain/CICFOFeed 
which was organized in 
China between 04 and 
06 November 2016 and 
is the greatest and most 
effective exhibition gath-
ering the grain and feed industry in Asia. During the exhibi-
tion, China agency of Parantez Fair presented IDMA to the 
visitors and exhibitors in their own language. 

CYPRUS MEETING 
WITH TURKISH FLOUR MILLERS 

Participating in “Gov-
ernment Policies and 
Flour Industry through 
2023” Expanded Sec-
toral Meeting that was 
organized by Anatolia 
Flour Industrialists’ As-
sociation (AUSD) in Cy-
prus between 04 and 06 
November 2016, Paran-
tez Fair invited more than 
200 Turkish flour millers 
once again to IDMA. 

MEETING WITH EUROPEAN MILLERS IN PARIS 
Another significant event that IDMA participated in was 

in France. The 67th JTIC 
– International Milling 
and Grain Meeting which 
is one of the most signifi-
cant meeting platforms 
of European milling and 
grain industry was or-
ganized in the French 
capital Paris on 9 and 
10 November 2016. 
Having a booth at 67th 

JTIC Meeting, Parantez 
Fair negotiated with European millers and grain industry 
representatives about the visitor participation, and made 
participation agreements with European based technology 
and equipment producers. 

İDMA Fuarı’nı gündemlerinin ön sıralarında tutan değir-
menciler, Mayıs ayında İstanbul’da olmak için gün sayıyor.

İDMA’NIN GÜCÜ ÇİN’E KADAR UZANDI 
İDMA’nın uluslarara-

sı arenadaki bir diğer 
buluşması Çin’deydi. 
İDMA, 04-06 Kasım 
2016 tarihleri arasın-
da Çin’de düzenlenen 
Asya’nın tahıl ve yem 
sanayini buluşturan 
en büyük ve en etki-
li fuarı CICFOGrain/
CICFOFeed’de, bölge-
deki sektör temsilcileriy-

le buluştu. Parantez Fuarcılık’ın Çin acentesi, fuar süre-
since tüm ekibiyle hem ziyaretçilere hem de katılımcılara 
kendi dillerinde İDMA’yı anlattı. 

TÜRK UNCULARLA KIBRIS BULUŞMASI
Anadolu Un Sanayicileri Derneği (AUSD) tarafından 

04-06 Kasım 2016 
tarihleri arasında 
Kıbrıs’ta düzenle-
nen “2023’e Doğru 
Devlet Politikaları ve 
Un Sektörü” konulu 
Genişletilmiş Sektör 
Toplantısı’na katılan 
Parantez Fuarcılık, 
200’ü aşkın Türk 
uncuyu bir kez daha 
İDMA Fuarı’na da-
vet etti.

AVRUPALI DEĞİRMENCİLERLE PARİS BULUŞMASI
İDMA’nın boy gösterdiği bir diğer önemli etkinlik Fran-

sa’daydı. Değirmencilik 
ve tahıl endüstrisinin Av-
rupa’daki en önemli bu-
luşma noktalarından biri 
olan JTIC - Uluslararası 
Değirmencilik ve Tahıl 
Endüstrileri Toplantısı’nın 
67.’si, 9-10 Kasım 
2016 tarihleri arasın-
da Fransa’nın başkenti 
Paris’te düzenlendi. 67. 
JTIC toplantısında stant 

açan Parantez Fuarcılık, hem Avrupalı değirmencilerle ve 
tahıl endüstrisinin temsilcileriyle ziyaretçi katılımı konu-
sunda görüşmeler yaptı hem de Avrupa merkezli teknoloji 
ve ekipman üreticileriyle katılım anlaşmaları gerçekleştirdi.
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Komşufırın which is a bakery brand of Doruk Group 
Holding offering bakery solutions and quality raw materi-
als has made with Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) a coop-
eration agreement that will make the people in need hap-
py. The unsold bread at the Komşufırın’s branches will be 
distributed to the people in need. The people in need in 
the district of Maltepe will be able to reach Komşufırın’s 
bread through the Support Market co-operated by TİDER 
and Maltepe Governorship.

UNSOLD BREAD TO BE 
DISTRIBUTED TO PEOPLE IN NEED
As part of an agreement between Komşufırın and 

TİDER, unsold bread at Komşufırın’s some branches on 
the Anatolian side of Istanbul will be transferred each 
evening to the TİDER Support Market. The needy people 
to be determined by the Maltepe Governorship will go to 
the Support Market and take bread. The needy people 
who are not required to make any payment for the bread 
will be able to do shopping as much as the amount de-
termined by the Maltepe Governorship.    

SECOND CENTER TO BE 
OPENED ON THE EUROPEAN SIDE 
The project launched in Komşufırın’s some branches 

on the Anatolian side of Istanbul is planned to spread 
all across to the Anatolian side till the end of the year. 
Through the new support center TİDER plans to open on 
the European side of Istanbul, the project will spread to 
the other regions of İstanbul. 

Fırıncılık çözümleri sunan ve nitelikli hammadde teda-
riği sağlayan Doruk Group Holding’in fırıncılık markası 
Komşufırın, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile birlikte ih-
tiyaç sahiplerini çok sevindirecek bir işbirliğine imza attı. 
Komşufırın şubelerinde satılmayan ekmekler, ihtiyaç sa-
hiplerine verilecek. TİDER ve Maltepe Kaymakamlığı’nın 
birlikte işlettiği Destek Market aracılığı ile Maltepe ilçe-
sindeki ihtiyaç sahipleri Komşufırın ekmeklerine ulaşa-
bilecek. 

SATIN ALINMAYAN EKMEKLER 
İHTİYACI OLANA VERİLECEK
Komşufırın ve TİDER arasında yapılan anlaşma kapsa-

mında, İstanbul’un Anadolu yakasındaki bazı Komşufırın 
şubelerinde satın alınmayan ekmekler, her akşam TİDER 
Destek Market’e ulaştırılacak. Maltepe Kaymakamlığı 
tarafından belirlenen ihtiyaç sahipleri, Destek Market’e 
giderek Komşufırın ekmeklerini temin edebilecekler. İhti-
yaç sahipleri, para ödemedikleri Destek Market’te kay-
makamlığın kendileri için belirlediği tutar karşılığı kadar 
alışveriş yapabiliyor.

İKİNCİ MERKEZ AVRUPA 
YAKASINA AÇILACAK
Anadolu yakasının bazı semtlerindeki Komşufırın şu-

belerinde başlanan projenin, yılsonuna kadar tüm Ana-
dolu yakasına yayılması planlanıyor. TİDER’in 2017 yı-
lında Avrupa yakasında açmayı planladığı yeni destek 
market ile uygulama, İstanbul’un diğer bölgelerinde de 
yaygınlaşacak. 

as part of an agreement made with the temel İhtiyaç derneği (Basic needs association), komşufırın 
will distribute the unsold bread at the branches.  

komşufırın, temel İhtiyaç derneği’yle yaptığı anlaşma kapsamında, şubelerde satın alınmayan ek-
mekleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturacak. 

komşufırın, satın alınmayan
ekmekleri dağıtacak

komşufırın to distribute 
unsold bread
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Through a long-term outsourcing agreement with Ga-
rudaFood Group, one of the largest food and beverage 
companies in Indonesia, Barry Callebaut built its three-
story 43,000-sq.-ft. fac-
tory on the premises of 
GarudaFood’s biscuit 
plant in Gresik. Barry Cal-
lebaut will also supply 
GarudaFood with 10,000 
tons of chocolate per 
year.

GarudaFood CEO 
Hardianto Atmadja said 
the partnership will give 
GarudaFood the opportu-
nity to put emphasis on biscuit production, including its 
Gery brand: “The chocolate production lines at the Barry 
Callebaut factory allow us to focus our manufacturing fa-
cilities in Indonesia on biscuits and strengthen the factory 
as a key competence center for our biscuits products in 
Indonesia,” he says. “This move will help us to further 
develop our successful biscuit brands.”

Endonezya’nın en büyük gıda ve meşrubat şirketlerinden 
GarudaFood Group ile uzun vadeli dış kaynak anlaşma-
sı imzalayan Barry Callebaut, üç katlı ve 43 bin metrekare 

büyüklüğündeki fabrikası-
nı, Endonezya’nın Gresik 
şehrinde bulunan Garu-
daFood bisküvi tesisinde 
inşa etti. Barry Callebaut 
ayrıca GarudaFood için 
yıllık 10 bin ton çikolata 
tedarik edecek.

GarudaFood CEO’su 
Hardianto Atmadja, or-
taklığın, bisküvi üretimine 
odaklanılması amacıyla, 

hem Gery markası hem de GarudaFood için bir fırsat teşkil 
ettiğini ifade etti: “Barry Callebaut fabrikasındaki çikolata 
üretim hatları, Endonezya’daki üretim imkânlarımızı bisküvi 
üzerine odaklamamızı ve fabrikayı, Endonezya’daki bisküvi 
ürünlerimiz için önemli bir yetkinlik merkezi olarak güçlen-
dirmemizi sağlayacak. Bu durum, başarılı bisküvi markala-
rımızı daha da geliştirmemiz için bizlere yardımcı olacak.” 

swiss chocolate producer Barry Callebaut has expanded its operations in Indonesia with the grand 
opening of its first chocolate factory in the country.

İsviçreli çikolata üreticisi Barry Callebaut, Endonezya’daki ilk çikolata fabrikasının temel atma tö-
reni ile birlikte ülkedeki operasyonlarını artırmış oldu.

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

Barry Callebaut, Endonezya’daki 
ilk çikolata fabrikasını açtı

Barry Callebaut opens first chocolate factory 
in Indonesia

British bread maker roberts Bakery invested £1 million in new machinery to expand production of 
its sandwich thins and premium specialty breads.

İngiliz ekmek üreticisi olan roberts Bakery, sandviç ekmeği ve özel ekmek türleri üretimini büyüt-
mek üzere 1 milyon poundluk yeni ekipmana yatırım gerçekleştirdi. 

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

roberts Bakery’de 1 milyon poundluk yatırım

£1m investment at roberts Bakery

Roberts Bakery, the family-run bread producer in UK, 
has invested £1 million in new machinery to ramp up 
production of its sandwich thins and premium special-
ty breads at its site on Manners Industrial Estate, Der-
byshire. According to the news of Ilkeston Advertiser, 
the new investment includes a new wrapping machine 
and a stacking and slicing machine for sandwich thins. 

Birleşik Krallık’ta ekmek üreten aile şirketi Roberts Ba-
kery, Manners Industrial Estate, Derbyshire’de bulunan 
tesisinde sandviç ekmeği ve özel ekmek türleri üretimini 
büyütmek üzere 1 milyon poundluk yeni ekipman yatırı-
mı gerçekleştirdi. Ilkeston Advertiser’ın yaptığı açıklama-
ya göre, yeni yatırım, yeni bir ambalajlama makinesi ile 
sandviç ekmekleri için istifleme ve dilimleme makinasını 
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The company has also invested £250,000 in equipment 
to enable it to treble production of its range of specialty 
breads. Among the equipment to be installed are four 
new highly energy efficient rack ovens. This is the second 
landmark investment at the site in just 12 months. Last 
year, in a £2.5m investment, Roberts installed its state-
of- the-art new sandwich thins line.

Mike Roberts, a fourth generation member of the Rob-
erts family said: “Our business has a passion for baking 
the finest bread and bakery goods and strategic invest-
ment is fundamental to our long term future. As a family-
business, we are really proud to have invested £3.5 mil-
lion in this site in the last year and to have created several 
jobs for local people.”

kapsıyor. Şirket ayrıca özel üretim ekmeklerinin üretimini 
artırmak amacıyla ekipmana 250,000 pound yatırım yap-
mıştır. Kurulumu yapılacak olan ürünler arasında dört adet 
yeni yüksek enerji verimli raf fırın da bulunuyor. Bu, sadece 
son 12 ayda tesiste gerçekleştirilen ikinci önemli yatırım; 
Roberts geçen yıl 2,5 milyon poundluk yatırım gerçekleşti-
rerek son teknoloji sandviç ekmeği hattını kurmuştu.

Roberts ailesinin dördüncü kuşak üyesi Mike Roberts konu 
hakkında şu yorumda bulundu: “İşimizde en iyi ekmek ve unlu 
mamullerini pişirmek gibi bir hırsımız var ve bu bakımdan stra-
tejik yatırım, uzun dönemli planlamamız açısından olmazsa 
olmaz bir unsur. Bir aile şirketi olarak geçen yıl bu tesise 3,5 
milyon pound yatırım yapmış olmaktan ve buradaki yerel halk 
için iş fırsatları yaratmış olmaktan gurur duyuyoruz.”

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

Kellogg Co. agreed to buy a controlling stake in Parati 
Group, a Brazilian food company, for $429 million. This 
is the company’s fourth major acquisition in emerging 
markets in the past two years. With the deal, Kellogg will 
acquire Ritmo Investimentos, the controlling shareholder 
of Latin American pasta, biscuit and powdered-beverage 
maker Parati. The deal is expected to be finalized later 
this year, the company said in a news release. Among the 
brands under Parati’s umbrella are Pádua, Minueto, Zoo 
Cartoon, Hot Cracker biscuits, Trink powdered beverag-
es, Parati Lamen instant noodles and Parati dried pasta, 
according to information provided by the company.

“With its outstanding portfolio of popular consumer 
brands, Parati Group is an excellent strategic fit for Kel-
logg and our business in Latin America,” Kellogg Chair-
man and CEO John Bryant was quoted as saying Thurs-
day. “Brazil is the largest economy in Latin America and 
this acquisition will allow us to accelerate our growth 
and improve our margins in the region. This means more 
growth for the core Parati Group business and our well-
loved Kellogg brands.”

Kellogg Co., Brezilyalı gıda üreticisi Parati Group’un ço-
ğunluk hisselerini 429 milyon dolar karşılığında satın almak 
için anlaşma yaptı. Bu, şirketin gelişen piyasalarda son iki 
yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu dördüncü önemli satış 
işlemi. Kellogg, bu anlaşma ile birlikte, Latin Amerika’nın 
makarna, bisküvi ve toz-içecek üreticisi Parati’nin çoğun-
luk hissedarı Ritmo Investimentos’u satın almış olacak. 
Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın bu yıl so-
nuçlandırılması bekleniyor. Şirketin verdiği bilgiye göre, Pa-
rati çatısı altındaki markalar şunlar: Pádua, Minueto, Zoo 
Cartoon, Hot Cracker bisküvileri, Trink toz içecekler, Parati 
Lamen hazır noodle ve Parati kuru makarnası.

Kellogg Başkanı ve CEO’su John Bryant, konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Popüler tüketici mar-
kaları alanındaki müthiş portföyü ile Parati Group, Kellogg 
ve Latin Amerika’daki operasyonlarımız için mükemmel 
bir stratejik hamle olacak. Brezilya, Latin Amerika’daki 
en büyük ekonomi. Bu satın alma, bölgedeki büyüme-
mizi hızlandıracak ve kar marjımızı yükseltecek. Bu, Pa-
rati Group’un temel operasyonları ve beğenilen Kellogg 
markalarımız için daha fazla büyüme anlamına gelecektir.” 

kellogg is buying Brazilian pasta maker Parati Group for $429 million. the deal is expected to be 
finalized later this year. 
kellogg, Brezilyalı makarna üreticisi Parati Group’u 429 milyon dolara satın alıyor. anlaşmanın bu 
yıl sonuçlanması bekleniyor.

kellogg, Brezilyalı 
makarna üreticisi 
Parati’yi satın alıyor 

kellogg to buy Brazilian 
pasta maker Parati 
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15th International Congress of Biscuit, Pasta and Industrial 
Bread and Cake Producers organized by ABIMAPI was held 
in the state of Santa Catarina, city of Florianapolis in Brazil 
on 22-24 September 2016. Participated by 15 international 
purchasing companies and 3 members of the press from 
Latin America, the US and the Middle East including BBM 
Magazine as well as leading company executives and en-
trepreneurs in the industry, the event was an opportunity for 
exchange of ideas to improve and strengthen the industry. 

The congress focused on prioritized target markets, in-
cluding South Africa, the US, Paraguay, Peru, as well as 
secondary markets, including United Arab Emirates and 
Panama. The Brasilian companies had also the opportunity 
to discuss business with importers/distributors  from mex-

ABIMAPI’nin düzenlediği 15. Uluslararası Bisküvi, Ma-
karna ve Endüstriyel Ekmek & Kek Üreticileri Kongresi, bu 
yıl 22-24 Eylül 2016 tarihleri arasında Brezilya’nın Santa 
Catarina eyaleti, Florianapolis şehrinde gerçekleştirildi. La-
tin Amerika, ABD ve Orta Doğu’dan 15 uluslararası alıcı 
firma ile BBM Dergisi’nin de aralarında bulunduğu 3 ba-
sın mensubunun yanı sıra sektörün önde gelen firmaları-
nın yöneticilerini ve girişimcilerini bir araya getiren etkinlik, 
endüstrinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için endüstrinin 
taraflarının fikir alışverişinde bulunmasına imkan tanıdı. 

Kongrede, Güney Afrika, Angola, Şili, Kolombiya, ABD, 
Paraguay ve Peru gibi öncelikli hedef pazarların üzerinde 
durulurken Bolivya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Mozam-
bik, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Rusya gibi ikincil 

Brezilya Bisküvi, Makarna, Endüstriyel Ekmek ve kek üreticileri derneği’nin (aBIMaPI) düzenlediği 
15. uluslararası Bisküvi, Makarna ve Endüstriyel Ekmek & kek üreticileri kongresi, 22-24 Eylül 2016 
tarihleri arasında Brezilya’da gerçekleştirildi. Görkemli etkinlik, bisküvi, makarna ve ekmek endüst-
risinin liderlerini bir araya geldi.

Bisküvi, makarna ve ekmek endüstrisi 
Brezilya’da bir araya geldi

Biscuit, pasta and bread industry 
comes together in Brazil

15th International Congress of Biscuit, Pasta and Industrial Bread and Cake Producers organized 
by the Brasilian Manufacturers association of Biscuits, Pasta and Industrialized Breads & Cakes 
(aBIMaPI) was held in Brazil on 22-24 september 2016. the outstanding event held in Brazil gath-
ered the leaders of biscuit, pasta and bread industry.
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ico, Saudi Arabia, Argentina and Uruguay. Claudio Zanão, 
President of the Association of Biscuits, Pasta and Indus-
trial Bread and Cake Producers of Brazil (ABIMAPI), said 
the main subjects of the meeting concentrated on the con-
sumption tendencies, market analyses of wheat- and grain-
based products, and the impact of the crisis in the country. 

The topics under discussion included national and 
international legislation, food regulations, strategies, re-
lationship between people and brands, changes in the 
market, consumption during crisis period and the tech-
nological innovations for the future of the retail industry. 

5 MAIN TITLES IN 3 DAYS
On the 1st day of the 3-day seminar program where 

the expert speakers of their respective areas included, 
José R. Mendonça de Barros and Cristiana Lôbo gave 
a speech titled “Policies and Economy”. On the second 
day of the seminar, Thalita Lima and Lúcia Cruz delivered 
speeches in the first session titled “Regulations”, while 
Mario Narita and Fred Gelli shared their experiences in 
the second session titled “Marketing.” On the 3rd day, 
Fabiana Furquim and Tathiane Frezarin spoke on the title 
of “Retail”, and Fabio Gandour and Martha Gabriel made 
their presentations under the title of “Innovation”.

While the seminars attracted remarkable attention of the 
visitors, equipment and raw material suppliers presented their 
latest products in the exhibition area. There were also round 
table meetings participated by the international purchasing 

pazarlar da ele alındı. Kongre’nin organizatörü Brezilya 
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 de toplantının ana konuları 
arasında olduğunu belirtti.

Ulusal ve uluslararası mevzuat, gıda düzenlemeleri, 
stratejiler, insanlar ile markalar arasındaki ilişki, pazardaki 
değişimler, kriz döneminde tüketim ve perakende sektö-
rünün geleceği için teknolojik yenilikler gibi konular, kong-
re boyunca ele alınan konulardan bazılarıydı. 

3 GÜNDE 5 ANA KONU BAŞLIĞI
Alanında uzman konuşmacıların yer aldığı 3 günlük etkinlik 

programının birinci gününde, José R. Mendonça de Barros 
ve Cristiana Lôbo, “Politikalar ve Ekonomi” başlığı altında bi-
rer konuşma yaptı. Programın ikinci gününde “Düzenleme-
ler” başlığı altında, ilk oturumda Thalita Lima ve Lúcia Cruz 
sunum yaparken, ikinci oturumda ise “Pazarlama” başlığı ile 
Mario Narita ve Fred Gelli alanlarındaki tecrübelerini paylaştı. 
Üçüncü gün ise “Perakende” başlığı altında Fabiana Furqu-
im ile Tathiane Frezarin; “İnovasyon” başlığı altında ise Fabio 
Gandour ve Martha Gabriel birer sunum yaptı.

Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerlerin yanı 
sıra kongre boyunca ekipman ve hammadde tedarik-
çileri yepyeni ürünleriyle sergi alanında boy gösterdiler. 
Uluslararası alıcıların katıldığı ve ilk kez yapılan yuvarlak 
masa toplantıları da kongrenin dikkat çekici yönleri ara-



28 October-December • Ekim-Aralık 2016

SPECIAL nEwS • Özel haber

BBM MAGAZINE

companies for the first time. With this event, organized in 
cooperation of the Brazilian Brasilian Trade and Investments 
Promotion Agency (Apex-Brasil) and the members of the 
ABIMAPI, Brasilian Biscuits, Pasta and Industrialized Breads 
& Cakes, Brazilian exporters had a chance to promote their 
products in the international market.

NOTES FROM BRASILIAN COMPANIES 
BBM Magazine was also among the three international 

invited publications of the 15th International Congress of 
Biscuit, Pasta and Industrial Bread and Cake Producers. For 
three days, Muhammed F. Akatay, Overseas Director of BBM 
Magazine compiled the products, technologies and innova-
tions during his interviews with the representatives and ex-
ecutives of participating companies at the exhibition area as 
well as during site visits by the members of the press:

Bela Vista, Jorge Luis Conti

Founded in Brazil by a Portuguese family, Bela Vista has 
been in the Brazilian market for 100 years. Jorge Luis Conti, 
officer of Bela Vista, said they export to Africa and the US, and 
have recently started operations in the Middle East. Conti said 
their raw materials primarily came from Brazil, and the flour 
was purchased from Argentina, 
and highlighted that they use 
natural ingredients in their prod-
ucts, such as actual orange juice 
instead of orange aroma. Conti 
said the company uses high-
quality grains, and is the second 
company producing cookies for 
children.

Casa Mani, 
Antonio D. Fadel
Antonio D. Fadel from Casa 

Mani, which produces tapioca 
mixture for pancake, said the 

sındaydı. Brezilya Ticaret ve Yatırım Destekleme Ajansı 
(Apex-Brasil) ortaklığı ve ABIMAPI Brasil Export Sektör 
Projesi üyelerinin girişimiyle gerçekleştirilen bu etkinlik 
sayesinde Brezilyalı ihracatçılar, ürünlerini uluslararası 
pazarda tanıtma imkanı buldu. 

BREZİLYA FİRMALARINDAN NOTLAR
BBM Dergisi, Brezilya’nın Florianapolis eyaletinde düzenle-

nen 15. Uluslararası Bisküvi, Makarna ve Endüstriyel Ekmek 
& Kek Üreticileri Kongresi’nin üç uluslararası yayından oluşan 
davetlilerinden biriydi. BBM Dergisi Uluslararası İlişkiler Koor-
dinatörü Muhammed F. Akatay, üç gün boyunca gerek fuar 
alanında gerekse basın mensupları için düzenlenen fabrika 
ziyaretlerinde, Brezilyalı firmaların temsilcileri ve yöneticileri ile 
görüşerek firmaların ürettiği ürünleri, kullandığı teknolojileri ve 
gerçekleştirdikleri yenilikleri yerinde inceleme fırsatı buldu. 

Bela Vista, Jorge Luis Conti
Portekizli bir aile tarafın-

dan Brezilya’da kurulan Bela 
Vista, 100 yıldır Brezilya pa-
zarında yer alıyor. Afrika ve 
ABD’ye ihracat yaptıklarını 
söyleyen Bella Vista yetkilisi 
Jorge Luis Conti, son zaman-
larda Ortadoğu ile operasyon 
yapmaya başladıklarını be-
lirtti. Hammaddeleri çoğun-
lukla Brezilya’dan, unu ise 
Arjantin’den aldıklarını kayde-
den Conti, ürünlerinde doğal 
içerikler ile portakal aroması 
yerine portakal suyunun ken-
disini kullandıklarını vurguladı. 

Yüksek kalitede tahıl kullandıklarını belirten Conti, Brezilya’da 
çocuklar için kurabiye üreten ikinci firma olduklarını ifade etti. 

Casa Mani, Antonio D. Fadel
Pankek için tapyoka karışımı üreten Casa Mani firmasından 
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pancakes can be consumed with chicken, cheese, ham-
burger or eggs. Furthermore, he said these pancakes can 
be consumed as deserts with chocolate or condensed 
milk. Regular chocolate bars are typically 100 calories 
while Casa Mani’s chocolate bars are only 66 calories. 
Fadel says the company exports to 8 countries, includ-
ing the US, Canada, Australia, New Zealand, France and 
England, and imports raw materials from California, New 
York, New Jersey and Miami, and highlights that the 
products did not include any additives or preservatives.

Casaredo, Tiago H. Kuhn
Having started with production in the flour indus-

try 50 years ago, the company currently runs opera-
tions in the biscuit and cake industry. Tiago H. Kuhn, 
the International Business Development Officer of 
Casaredo said they transitioned to the cake, biscuit 
and cookie industry 28 years ago, and they started 
working with Paraguay, Uru-
guay, Poland and Argentina. 
Distributing 10 varieties of 
products to 30,000 sales 
points across Brazil, Casa-
dero employs approximately 
600 people.

Cisbra Group, 
Alecson Thomas
Stating that Cisbra Group 

was founded in 1992 as a lead-
ing supplier of bread, granola, 
flour, rye, grains and grain mix-
tures in Brazil, Alecson Thomas, 
the Industrial Manager of Cisbra Group, said, they import 
from Argentina, India, Canada and the US some prod-
ucts which cannot be produced locally due to tempera-
ture conditions. The company produces different variet-
ies of bread with various grains, as well as gluten-free 
products.

Antonio D. Fadel, bu pankeklerin tavuk, peynir, hamburger, 
yumurta ile birlikte tüketilebileceğini kaydetti. Ayrıca bu pan-
keklerin çikolata, yoğunlaştırılmış süt ile tatlı olarak da yenile-
bildiğini söyledi. Sıradan çikolatalı barlar 100 kalori olmasına 
rağmen Casa Mani’nin ürettiği çikolatalı barlar ise sadece 66 
kalori. Aralarında ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, 
Fransa ve İngiltere’nin de bulunduğu 8 ülkeye ihracat yap-
tıklarını ve Kaliforniya, New York, New Jersey, Miami’den ise 
hammadde ithalatı yaptıklarını söyleyen Fadel, ürünlerinde 
katkı maddesi ve koruyucu bulunmadığını vurguluyor. 

Casaredo, Tiago H. Kuhn
50 yıl boyunca un sektöründe 

üretim yapan firma, şuanda bisküvi 
ve pasta sektöründe faaliyet göste-
riyor. 28 yıl önce pasta, bisküvi ve 
kurabiye sektörüne geçiş yaptıkla-
rını belirten Casaredo İş Geliştirme 
Sorumlusu Tiago H. Kuhn, Para-
guay, Uruguay, Polonya, Arjantin 
ile çalışmaya başladıklarını söyle-
di. Ürettikleri 10 ürünü Brezilya’da 
yaklaşık 30 bin satış noktasına 
dağıtan Casaredo firmasında 600 
civarında çalışan bulunuyor.

Cisbra Group, Alecson Thomas
Firmalarının 1992 yılında kurulduğunu ve Brezilya’da ek-

mek, granola, un, çavdar,  hububat ve tahıl karışımları ile 
uğraşan büyük bir tedarikçi firma olduklarını belirten Cisbra 
Group Endüstri Müdürü Alecson Thomas, hava sıcaklığı ne-
deniyle ülkede üretilemeyen bazı ürünleri Arjantin, Hindistan, 
Kanada, Amerika gibi ülkelerden ithal ettiklerini belirtiyor. 

Farklı tahıl ve hububatlarla farklı türde ekmekler yapan firma,  
glütensiz ürünler de üretiyor.

Dauper, Lucas Lanzoni
İlk olarak 1988 yılında kurulan Dauper, 2014 yılında ye-

nilenmiş bir firma. McDonalds için kurabiye ürettiklerini; 
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Dauper, Lucas Lanzoni
First founded in 1988, Dauper 

underwent a renovation process 
in 2014. Lucas Lanzoni, Com-
mercial Manager of Dauper, 
said they produce cookies for 
McDonalds, and their clients in-
clude large companies such as 
Carrefour, Dia, Unilever, Nestle, 
Walmart and Pizza Hut. Lanzoni 
said the company produces for 
30 percent of the whole Brazilian 
market. Dauper, specializing in 
the cookie industry with different 
varieties of quality cookies, uses 
chocolate drops in their products. Lanzoni highlighted that it 
is not very common in Brazil to find a company specializing 
in one area, and said “We export to the US, Australia, Korea, 
and Latin American countries, including Chile and Uruguay. 
Furthermore, we produce granole for Nestle and PepsiCo.”

Feinkost, Sandro da Conceiçao
Founded in 1990 in Brazil, Feinkost has been ex-

porting to Venezuela, Belgium and Curaçao islands 
since 2007. Sandro da Conceiçao, Feinkost Manager, 

said they also produce, low-fat, no-sugar honey gra-
nola, said their products include dried fruits, dried 
raisins and other mixed food, as well as gluten-free 
products.

Frutos Da Amazonia, Ana Paula Paura
The CEO Iolane Tavares and Ana Paula Paura, Mar-

keting Officer of the company, says Their company 
works with hundreds of women considering all value 
chain and is part of an entrepreneurial project for wom-
en empowerment, “We use Brazilian nuts and various 
fruits in our products. 70 percent of our products are 
fruits, and 20 percent are biscuits. We also sell jams to 

müşterileri arasında Carrefour, Dia, Unilever, Nestle, Wal-
mart ve Pizza Hut gibi büyük şirketler bulunduğunu söy-
leyen Dauper yetkilisi Lucas Lanzoni, tüm Brezilya paza-
rının yüzde 30’u için üretim yaptıklarını ifade etti. Kurabiye 
sektöründe uzmanlaşan ve farklı, kaliteli kurabiyeler üreten 
Dauper, ürünlerinde damla çikolata kullandıklarını söylüyor. 
Bir konuda uzmanlaşmış şirket bulmanın Brezilya’da yaygın 
olmadığını belirten Lanzoni, “Amerika, Avustralya, Kore ile 
Şili, Uruguay gibi Latin Amerika ülkelerine ihracat yapıyoruz. 
Ayrıca Nestle, PepsiCo firmaları için granola da üretiyoruz.” 

dedi.

Feinkost, 
Sandro da Conceiçao
1990 yılında Brezilya’da ku-

rulan Feinkost, 2007 yılından 
beri Venezuela, Belçika, Cu-
raçao adası gibi ülkelere ihra-
cat yapıyor. Az yağlı, şekersiz, 
ballı granola üretimi yaptıkları-
nı söyleyen Feinkost Müdürü 
Sandro da Conceiçao, üret-
tikleri ürünler arasında kuru-
yemiş, kuru meyve ve kuru 
üzüm gibi karışım ürünlerin 
yanında glütensiz ürünlerin de 

bulunduğunu ekledi.

Frutos da Amazonia, Ana Paula Paura
Tüm değer zinciri düşünüldüğünde kadınların güçlen-

dirilmesini amaçlayan girişimci bir projenin parçası olarak 
firmasında yüzlerce güçlü kadınla çalıştıklarını söyleyen 
firmanın CEO’su Iolane Tavares ve Pazarlama Sorumlu-
su Ana Paula Paura, firmaları hakkında şunları aktarıyor: 
“Ürünlerimizde Brezilya fıstığı ve çeşitli meyveleri kullanı-
yoruz. Ürünlerimizin yüzde 70’i meyve, yüzde 20’si biskü-
viden oluşuyor. Almanya’ya reçel satıyoruz.” Ürünlerinde 
organik, doğal meyveler kullandıklarını söyleyen Paura, 
ürünlerinin hiçbir katkı maddesi, koruyucu içermediği-
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Germany.” Paura highlighted 
that they use organic, natural 
fruits in their products, and 
they do not use any additives 
or preservatives. Paura said 
the native people of the for-
est come together to collect 
Brazilian nuts, shelled fruits 
and other fruits for their prod-
ucts, and they do not use salt 
in production and use brown 
sugar. Frutas D’Amazonia 
sells its products to hotels, 
restaurants, small and me-
dium sized liquor stores, of-
fices and supermarkets. The company has signed a 
partnership agreement with Italy. Ana Paula Paura said 
50 percent of their products is handmade, and 50 per-
cent is industrially manufactured. She said they recently 
purchased more equipment looking forward to grow in-
ternationally.

Grani Amici, Graziela Luchini
Founded in 2010, the company addresses the ce-

lian patients who cannot consume grains such as rye 

or wheat. A manufacturer of no-sugar bread, cake and 
toast bread, Grani Amici uses aromas of banana, choco-
late, vanilla, coconut and apples in its products. Graziela 
Luchini, CEO, said they produce fresh products with 
short shelf-life, and they prepare tailored gluten-free, lac-
tose-free and egg-free cake mixtures without using addi-
tives or preservatives. Luchini said till the middle of 2016 
they were used to sell their products only locally. After 
agreement with an US company, they started exporting 
cheese rolls mixtures discovering new businesses op-
portunities. She added they plan exporting to Uruguay, 
Paraguay, Chile and other Latin American countries since 
the distance is acceptable.

ni vurguluyor. Ormandaki yerli insanların bir araya gelip 
ürünlerin üretimi için Brezilya cevizi, kabuklu kuruyemiş 
ve diğer meyveleri topladığını söyleyen Paura, ürünlerinde 
tuz kullanmadıklarını ve kahverengi şekeri tercih ettiklerini 
açıkladı. Ürünlerini otel, restoran, küçük ve orta büyük-
lükteki bakkallar, ofisler ve büyük marketlere gönderen 
Frutos D’Amazonia, İtalya ile ortaklık anlaşması yapmış. 
Ürünlerinin yüzde 50’sinin el yapımı, yüzde 50’sinin en-
düstriyel üretim olduğunu belirten Ana Paula Paura, ulus-
lararası pazarda daha da büyümek için daha fazla makine 

almaya başladıklarını kaydetti.  

Grani Amici, Graziela 
Luchini

2010 yılında kurulan şirket, 
arpa, buğday gibi tahılları tüke-
temeyen Çölyak hastalarına hi-
tap ediyor. Şeker içermeyen ek-
mek, kek ve tost ekmeği üreten 
Grani Amici, ürünlerinde muz, 
çikolata, vanilya, Hindistan ce-
vizi, elma aromalarını kullanıyor. 
Raf ömrü uzun olmayan taze 
ürünler ürettiklerini söyleyen fir-
manın CEO’su Graziela Luchini, 
müşteriye özel glütensiz, sütsüz 

ve yumurtasız kek karışımları hazırladıklarını ve ürünlerde 
katkı maddesi ile koruyucu bulunmadığını aktarıyor. 2016 
yılının ortasına kadar yalnızca iç pazarda satış yaptıklarını 
söyleyen Luccini, bir Amerikan firması ile yaptıkları anlaş-
madan sonra yeni iş fırsatları keşfederek peynirli ekmek 
karışımları ihraç etmeye başladıklarını belirtti. Luchini, me-
safe yakın olduğundan Uruguay, Paraguay, Şili gibi Latin 
Amerika ülkelerine ihracatı düşündüklerini sözlerine ekledi. 

M. Dias Branco, Cesar Reis
1936 yılında küçük bir fırın olarak işe başlayan şirket şu 

anda Brezilya çapında 12 fabrikada 16 bin 700’ün üzerin-
de kişiye istihdam sağlıyor. Buğday işleme, rafine yağlar, 
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M Dias Branco, 
César Reis 
Established as a tiny bak-

ery in 1936, the company 
currently employs more than 
16,700 people at 12 facilities 
across Brazil. César Reis, Ex-
port Director of the company, 
said they produce various food 
products including processed 
wheat, refined oils, margarine, 
crackers, noodle, vegetable 
cream, cake, snacks, toast 
bread and cake mixtures. Reis 
said they export these prod-
ucts to South America, Africa 
(Mozambique, Angola, Congo 
and Guinea) and Central America.

NHD Foods, Ana Ma Suss
The company marketing gluten-free and lactose-

free cookies, biscuits, cake 
and muffins, uses its own 
farms for manufacturing and 
does not use GMO. The CEO 
Angela Ma and Ana Ma Suss, 
Business Development and 
Innovation Manager at NHD 
Foods, said they have two 
brands, which are Good Soy 
and Belive, and said they use 
soy, rice and quinoa flour in 
their products. Operating in 
agriculture for 50 years, the 
company exports to Chile, 
Uruguay and Poland.

margarin, kraker, noodle, sebze kremaları, kekler, atıştır-
malıklar, tost ekmekleri ve kek karışımları gibi farklı tür gı-

dalar ürettiklerini söyleyen İhracat 
Müdürü Cesar Reis, bu ürünleri 
Güney Amerika, Afrika (Mozam-
bik, Angola, Kongo, Gine) ile Orta 
Amerika’ya ihraç ettiklerini söylü-
yor.

NHD Foods, Ana Ma Suss
Glütensiz ve laktozsuz kurabiye, 

bisküvi, kek, muffin gibi farklı türde 
gıdalar pazarlayan şirket, ürünlerini 
kendi çiftliklerinde üretiyor ve GDO 
kullanmıyor. Good Soy ve Belive 
isimli iki markası bulunduğunu söy-
leyen NHD Foods İş Geliştirme ve 
İnovasyon Müdürü Ana Ma Suss, 
ürünlerinde soya, pirinç ve kinoa 
unu kullandıklarını açıkladı. 50 yıl-

dır tarımla uğraştıklarını belirten Ana Ma Suss, ürünlerini Şili, 
Uruguay ve Polonya’ya ihraç ettiklerini vurguladı.
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Pasticifio Fasson, 
Rogerio Almada
Founded 70 years ago, Pasticifio Fasson runs opera-

tions in the bread and bakery industry. Rogerio Almada, 

a company official, said they are currently making re-
search to export to Latin America, said they use Italian 
equipment and Brazilian raw materials in production.

Livre & Leve, Romanus Food Solutions, 
Andre Luiz Ribeiro Romano 
Producing 62 varieties of products for celiac patients, 

the company was founded in 1999. Andre Luiz Riberio 
Romano, the Manager of Romanus Food Solutions, said 
the shelf-life of their products is 1 year, and they process 
flour for various products such 
as bread, biscuits and cakes. 
Romanus Group works on spe-
cialized products such as gluten-
free and lactose-free products.

Suavipan, 
Lucas Christino
Founded 18 years ago, Sua-

vipan produces sugar free, 
organic cookies and biscuits. 
Lucas Christino, Suavipan Mar-
keting Manager said they just 
started exports, with products 
dispatched to Uruguay in July, 
and they are currently holding talks with Argentina and 
are planning to hold talks for exports to the US. Suavi-
pan is planning to export organic food to Germany and 
France. The company produces products with low fat 
and salt content, low-calories and high fiber content.

Village, Michelle Krynski
Active in the Brazilian market for a decade, Village pro-

duces chocolate, Easter eggs, cookies, cakes, bread 
and popcorn. Michelle Krynski, International Business 
Analyst at Village, said the company draws attention with 
their products customized with cartoon characters for 

 Pasticifio Fasson, Rogerio Almada
70 yıl önce kurulan Pastificio Fasson, ekmek ve hamur 

işi sektöründe faaliyet gösteriyor. Latin Amerika’ya ihracat 
yapmak için araştırmalar yaptıklarını söyleyen firma yetki-

lisi Rogerio Almada, üretimde İtal-
yan makinelerini kullandıklarını ve 
hammaddeyi Brezilya’dan aldıklarını 
belirtti.

Livre & Leve, Romanus Food 
Solutions, 
Andre Luiz Ribeiro Romano

Çölyak hastaları için 62 farklı çe-
şit ürün üreten şirket, 1999 yılında 
kuruldu. Ürünlerin raf ömrünün 1 yıl 
olduğunu söyleyen Romanus Food 
Solutions Müdürü Andre Luiz Ri-

beiro Romano, ekmek, bisküvi, pasta gibi farklı ürünlere 
göre unu işlediklerini ifade etti. Romanus Grup, glütensiz, 
laktozsuz ürünler gibi özelleştirilmiş ürünler üzerinde ça-
lışıyor.

Suavipan, Lucas Christino
18 yıl önce kurulan Suavipan, şekersiz, organik kurabiye 

ve bisküvi üretiyor. İhracata yeni başladıklarını söyleyen Su-
avipan Pazarlama Müdürü Lucas Christino, Temmuz ayında 
Uruguay’a ihracat yaptıklarını, Arjantin’le görüştüklerini ve 

daha sonra da ABD için görüşeceklerini belirtti. Almanya ve 
Fransa’ya da organik ürünler göndermek istediklerini kayde-
den Suavipan, yağ ve tuz oranı düşük, kalorisi az ve lif oranı 
bol ürünler üretiyor. 

Village, Michelle Krynski
10 yıldır Brezilya pazarında faaliyet gösteren Village, 

çikolata, Paskalya yumurtası, kurabiye, kek, ekmek ve 
patlamış mısır üretiyor. Çocuklar için çizgi film karakterli 
ürünlerle dikkat çektiklerini belirten Village Uluslararası İş 
Analisti Michelle Krynski, 3 yıldır karamelize edilmiş patla-
mış mısır ihraç ettiklerini açıkladı. Şili, Peru ve Amerika’ya 
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children. The company has been exporting caramelized 
popcorn for 3 years. Krynski said they export to Chile, 
Peru and the US with 100 different grain-based products.

Bauducco, Rafael Narciso
Bauducco history began in 1952, when an Italian immi-

grant, Rafael Narciso, brought his recipes to Brazil. Now-
adays, the company has become the biggest industry of 
baked products in the country and the biggest producer of 
Panettones in the world with the capacity to produce more 
than 200,000 tons per year. Rafael Narciso de Souza, Sales 
manager in charge of Europe and Asia at Bauducco, said 
Bauducco products have won more than 50 countries. He 
stated that their products are prepared with special grains 
and fiber and are healthier, nutrious and low calori.

Selmi, Fábio Costa
Inaugurated in 2000, the Sumaré unit is considered the 

most modern plant in South America. Fábio Costa, Ex-
port Manager of Selmi says in addition to the pasta fac-
tory, the Sumaré unit also has a plant for the production 
of cakes and biscuits. Selmi delivers its Italian recipes in 
more than 30 countries on 4 continents. The products 
which are made only with ingredients selected and rigor-
ously analyzed are consisted of pasta, biscuits, noddle, 
cakes, olive oil, cake mix and flour.

ihracat yaptıklarını söyleyen Michel-
le Krynski, 100 farklı tahıl ürününe 
sahip olduklarını söyledi.

Bauducco, 
Rafael Narciso
Bauducco’nun tarihi 1952 yılında 

İtalyan göçmen Rafael Narciso’nun ta-
riflerini Brezilya’ya getirmesiyle başla-
dı. Günümüzde Bauducco, yılda 200 
bin tondan fazla üretim kapasitesiyle 
Brezilya’da fırıncılık ürünleri endüstrisi-
nin en büyüğü ve dünyadaki en büyük 
Panettones (52 saatte hazırlanan özel 

bir İtalyan keki) üreticisi oldu. Bauducco’nun ürünlerinin 50’den 
fazla ülkede satıldığını söyleyen Avrupa ve Asya Bölgesi Satış 
Müdürü Rafael Narciso de Souza, ürünlerin özel tahıllar, lifler 
kullanılarak hazırlandığını, daha sağlıklı, besleyici ve kalorisinin 
düşük olduğunu belirtti.

Selmi, Fábio Costa 
2000 yılında kurulan Selmi’nin Sumaré ünitesi Güney 

Amerika’nın en modern fab-
rikası. Selmi İhracat Müdürü 
Fábio Costa, makarna fab-
rikasının yanında kek ve bis-
küvi üretimi için ünitesi de bu-
lunduğunu belirtiyor. 4 kıtada 
30’dan fazla ülkede insanlar 
İtalyan lezzetleriyle buluşuyor. 
Sadece özenle seçilmiş ve 
analiz edilmiş içeriklerle üreti-
len ürünler arasında makarna, 
kremalı bisküvi, noddle, kek, 
zeytinyağı, kek karışımları, un 
gibi çeşitler bulunuyor.
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“ar-GE ile müşteriye 
özel ürünler 

yapabiliyoruz” 

“we, as Zeelandia türkiye, plan to grow three 
fold and be a leading company in turkish food 
ingredients sector in the next 5 years. addition-
ally, we intend to play a role in the development 
of pastry and bakery in turkey. we also enhance 
the overseas activities covering Iraq, Iran and 
syria.”

“Zeelandia türkiye olarak, önümüzdeki 5 yıl içe-
risinde 3 katı büyüklüğe erişmeyi ve türkiye gıda 
bileşenleri sektöründe öncü şirket olmayı hedef-
liyoruz. Öte yandan, türkiye’de pastacılık ve ek-
mekçiliğin gelişmesinde de rol almak istiyoruz. 
ayrıca Irak, İran ve suriye’yi kapsayan yurtdışı 
faaliyetlerini de artırıyoruz.”

Ertuğrul İŞLEr, ZEELandIa: 
“wE PrOduCE 

CustOMIZEd 
PrOduCts tHrOuGH 

r&d aCtIvItIEs” 

This month BBM Magazine’s guest is Ertuğrul İşler, 
General Manager of Zeelandia Türkiye. Playing a sig-
nificant role in the development of pastry and bakery 
sector through the innovative products and marketing 
methods with an experience of more than one hund-
red years, Zeelandia is carrying out production at its 19 
factories established in 29 countries. Doing business 
in over one hundred countries and entering the Turkish 
market in 2003 through the Hayrabolu facility, Zeelandia 
has been playing an important role in the development 
of the worldwide pastry and bakery industry.

BBM Dergisi’nin bu ayki konuğu Zeelandia Türkiye 
Genel Müdürü Ertuğrul İşler. Yüzyılı aşkın süredir yara-
tıcı ürünleri ve pazarlama yöntemleri ile ekmekçilik ve 
pastacılık sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan 
Zeelandia, 29 ülkede kurduğu 19 fabrikasında üretim 
yapıyor. 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren ve 
2003 yılında kurduğu Hayrabolu tesisiyle Türkiye paza-
rına giriş yapan Zeelandia, küresel pastacılık ve ekmek-
çilik endüstrisinin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. 

Doruk Grubu’nun ortaklığıyla kurulan Zeelandia 

.........................................................................
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Stating that Zeelandia Türkiye, established in partnership 
with Doruk Group, is planning to introduce 3 special bread 
mixes in the near future, Mr. İşler has pointed out that the 
firm will focus on the liquid products like cold and warm 
jellies and fruit fillings in the pastry portfolio as well as the 
breads with extensive sour yeast content. Pointing out that 
Zeelandia is planning to grow three folds and be a leading 
firm in the Turkish food ingredients sector in the next 5 ye-
ars to come, Ertuğrul İşler has mentioned the share, targets 
and future of the company worldwide and in Turkey.

Mr. İşler, could you first of all give us information 
about Zeelandia? What is the Netherland-based Zee-
landia and what does it do? 

Zeelandia which is a family company based in the Net-
herlands is engaged in production with its 19 factories in 
29 countries and it is doing business in over 100 count-
ries. Established in 1900, the company has been playing 
a significant role in the development of pastry and bakery 
through its creative products and marketing methods 
with an experience of more than one hundred years. Star-
ting production by establishing its own facilities in 2003 in 
Hayrabolu, Zeelandia Türkiye has 3 categories of product 
range including bakery, pastry and release agents.    

Could you please mention Zeelandia’s role in the pro-
duct assortment for bakery and pastry sector? With 
which one of your products and how do you support 
the worldwide professional pastry and bakery industry?

Zeelandia globally supplies professional pastry and ba-
kery producers with the customized products and sup-
ports the customers’ final product demands through its 
R&D activities and sales team. Our firm provides sup-
port to the pastry and bakery sector with sponge cake 
mixes, cake mixes, almond products, pastry decoration 
products, powder whipped cream, fruit fillings, filling cre-
ams, cold and hot jellies, bread mixes, bread improvers, 
decorations and auxiliary materials and release agents. 
As Zeelandia, we are consistently renewing our products 

Türkiye’nin, yakın zamanda 3 özel ekmek miksi çıkar-
mayı planladığını söyleyen İşler, firmanın, ekşi maya içe-
riği yoğun olan ekmeklerin yanı sıra, pastacılık portfö-
yünde de soğuk ve sıcak jöleler ile meyve dolguları gibi 
sıvı ürünlere yoğunlaşacağını belirtiyor. Zeelandia’nın 
önümüzdeki 5 yıl içerisinde 3 katı büyüklüğe erişmeyi 
ve Türkiye gıda bileşenleri sektöründe öncü şirket ol-
mayı hedeflediğini ifade eden Ertuğrul İşler ile firmanın 
dünya ve Türkiye pazarındaki payını, hedeflerini ve ge-
leceğini konuştuk. 

Sayın İşler, öncelikle Zeelandia hakkında bize biraz 
bilgi verir misiniz? Hollanda merkezli Zeelandia kimdir 
ve neler yapar?

Hollanda merkezli bir aile şirketi olan Zeelandia, 29 ül-
kede, 19 fabrikada üretim yapıyor ve 100’ün üzerinde ül-
kede faaliyet gösteriyor. 1900 yılında kurulan şirket, yüzyılı 
aşkın süredir, yaratıcı ürünleri ve pazarlama yöntemleri ile 
ekmekçilik ve pastacılık sektörünün gelişiminde önemli rol 
oynuyor. 2003 yılında Hayrabolu’da kendi tesisini kura-
rak üretime başlayan Zeelandia Türkiye, ürün portföyünde 
ekmekçilik, pastacılık ve tava ayırıcı yağlar olmak üzere 3 
kategori bulunduruyor.

Zeelandia’nın ekmek ve pastacılık sektörüne yö-
nelik ürün çeşitliliğinden biraz bahseder misiniz? 
Dünya çapında profesyonel pasta ve fırıncılık sektö-
rüne hangi ürünlerinizle, nasıl destek sağlıyorsunuz?

Zeelandia, dünya çapında profesyonel pasta ve ek-
mekçilik üreticilerine, müşteriye özel geliştirilen ürünler 
sağlıyor; üreticilerin son ürün uygulamalarını, AR-GE 
ve satış ekibiyle destekliyor. Firmamız, pandispanya 
miksleri, kek miksleri, badem ürünleri, pastacılık de-
korasyon ürünleri, sıvı ve toz şanti, krema ve şarlotlar, 
meyve dolguları, dolgu kremaları, soğuk ve sıcak jöle-
ler, ekmek miksleri, ekmek geliştiricileri, dekorasyon ve 
yardımcı malzemeler, tava ayırıcı yağ ürünleri ile profes-
yonel pasta ve ekmekçilik sektörüne destek sağlıyor. 
Zeelandia olarak, gelişen teknoloji ve değişen tüketici 
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and services in accordance with the developing techno-
logy and changing consumer preferences.   

What can you say about the share and role of 
Zeelandia’s worldwide bakery and pastry market? In 
how many countries does Zeelandia have business 
operations and how does it work?

Increasing its share and turnover in the food additives 
market in the last 10 years, Zeelandia has become one of 
the most significant players in the market. We offer local so-
lutions to the various worldwide bakery and pastry markets 
by using our global raw material procurement power and 
our R&D capabilities. We provide services to the industrial 
food producers with release agents and equipment.

As far as we are concerned, Zeelandia entered the 
Turkey market in 2002 and started production by es-
tablishing its own factory in 2003. Could you mention 
about the Zeelandia’s structuring in the Turkey market? 

Zeelandia was established in 2003 in Turkey in part-
nership with Doruk Group. As of May of 2015, the in-
vestment plans accelerated with Zeelandia’s purchasing 
all the partnership shares. At the end of 2016, we are 
going to enlarge our existing product portfolio with the 
new liquid investment and sauces, jellies and fruit fillings. 

What can you tell us about Zeelandia’s view, expec-
tations and future targets regarding the Turkey mar-
ket? Where does Zeelandia Türkiye wish to stand in 
the years to come?  

We, as Zeelandia Türkiye, plan to grow three fold and 
be a leading company in the Turkish food ingredients 

tercihlerine göre, ürün ve hizmetlerimizi sürekli olarak 
yeniliyoruz. 

Zeelandia’nın dünya fırıncılık ve pastacılık pazarın-
daki yeri ve payı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ze-
elandia, bugün kaç ülkede, nasıl faaliyet gösteriyor?

Son 10 yıldaki yatırımlarıyla gıda katkı üreticileri paza-
rındaki payını ve cirosunu artıran Zeelandia, pazardaki 
en önemli oyunculardan biri haline geldi. Dünya çapın-
da farklı ekmekçilik ve pastacılık pazarlarına, küresel 
hammadde tedarik gücümüzü ve AR-GE imkânlarımızı 
kullanarak yerel çözümler sunuyoruz. Endüstriyel gıda 
üreticileri için ise tava ayırıcı yağ ve ekipman çözümleriy-
le hizmet veriyoruz.

Bildiğimiz kadarıyla Zeelandia, Türkiye pazarına 
2002 yılında giriş yaptı ve 2003 yılında da kendi fabri-
kasını kurarak üretime başladı. Bize Zeelandia’nın Tür-
kiye pazarındaki yapılanmasını anlatır mısınız? 

Zeelandia, Türkiye’de Doruk Grubu’nun ortaklığıy-
la 2003 yılında kuruldu. 2015 yılının Mayıs ayı itibariyle, 
Zeelandia’nın ortaklıktaki hisselerin tamamını almasıyla 
yatırım planları hızlandı. 2016 yılı sonunda, mevcut ürün 
portföyümüzü, yeni sıvı hat yatırımı ile soslar, jöleler ve 
meyve dolguları ile genişleteceğiz. 

Zeelandia’nın Türkiye pazarına bakışı, beklentileri 
ve gelecek hedefleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Önümüzdeki yıllarda Zeelandia Türkiye kendini hangi 
noktada görmek istiyor?

Zeelandia Türkiye olarak, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 3 
katı büyüklüğe erişmeyi ve Türkiye gıda bileşenleri sek-
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sector in the next 5 years to come. Additionally, we in-
tend to play a role in the development of pastry and ba-
kery in Turkey. We also enhance the overseas activities 
covering Iraq, Iran and Syria. 

What products do you produce in your factory in 
Turkey? Could you give us some information about the 
Zeelandia Türkiye’s product portfolio, specifications 
and distinguishing aspects of the products? 

Bread mixes, sponge cake mixes, cake mixes, almond 
products, powder whipped cream, powder cream and 
functional confectionery products and in particular pow-
der products are manufactured at the Zeelandia Türkiye’s 
factory. With the investment in the new liquid line, we 
are going to produce sauces, jellies and fruit fillings as of 
December of 2016.

Zeelandia Türkiye’s bakery category includes bread mi-
xes, bread premixes, bakery products, malt products, sour 
dough products, bread developers and decoration pro-
ducts and its pastry category includes sponge cake mix, 
cake mix, almond products, pastry decoration products, 
liquid and dust whipped, creams, and jellies. In the liquid 
category are the fruit fillings and filling creams. The third ca-
tegory product is the release agents. We provide machinery 
and lubricating services to the industrial customers.

There are three pastry creams including Creme Bour-
bonessa, Carusto and Quattro. Creme Bourbonessa is 
different from other pastry creams in that it includes na-
tural vanilla bourbon particles. In the powder whipped 
cream category are the liquid and powder creams. In the 
liquid whipped cream category are pasteurized vegetab-
le liquids used for various purposes including coating, 
fruit salads, puddings, ice cream, decoration, confecti-
onery and edible cream (baking). The powder whipped 
creams representing the second group of the whipped 
cream portfolio have a high water absorption capacity. 
In Zeeland’s health portfolio are Vikorn and Prokorn with 
vitamins and fiber bread mixes necessary for the bone 
and joints development.

Are all the products you provide to the domestic mar-
ket produced at the factory here? Are products sent 
here from Zeelandia’s factories in other countries or do 
you send products from Turkey to other countries? 

While Zeelandia Türkiye produces most of its products 
in its own factories, it offers new solutions to its custo-
mers by procuring the products from its facilities from all 
over the world.   

What can you say about your share in Turkey mar-
ket? What can you tell us about the customer base 
you have reached and the approaches of these custo-

töründe öncü şirket olmayı hedefliyoruz. Öte yandan, 
Türkiye’de pastacılık ve ekmekçiliğin gelişmesinde de rol 
almak istiyoruz. Ayrıca Irak, İran ve Suriye’yi kapsayan 
yurtdışı faaliyetlerini de artırıyoruz.

Türkiye’deki fabrikanızda hangi ürünleri üretiyorsu-
nuz? Zeelandia Türkiye’nin ürün portföyü, özellikleri 
ve ürünlerin dikkat çeken yönleri hakkında bilgi verir 
misiniz? 

Zeelandia Türkiye’deki fabrikasında, toz ürünler ağırlıklı 
olmak üzere, ekmek miksleri, pandispanya miksleri, kek 
miksleri, badem ürünleri, toz şanti, toz krema ve fonksi-
yonel pastacılık ürünleri üretiliyor. Yeni sıvı hat yatırımı ile 
birlikte, 2016 yılının Aralık ayından itibaren soslar, jöleler 
ve meyve dolguları da üreteceğiz.

Zeelandia Türkiye’nin ürün portföyünde, ekmekçilik ka-
tegorisinde, ekmek miksleri, ekmek premiksleri, ekmekçilik 
ürünleri, malt ürünleri, ekşi hamur ürünleri, ekmek geliştiri-
ciler ve dekorasyon ürünleri bulunurken; pastacılık ürünle-
rinde, pandispanya miksleri, kek miksleri, badem ürünleri, 
pastacılık dekorasyon ürünleri, sıvı ve toz şantiler, krema-
lar, şarlotlar ve jöleler yer alıyor. Sıvı ürünlere bakıldığında, 
meyve dolguları ve dolgu kremaları öne çıkıyor. Üçüncü 
kategori ürünü ise tava ayırıcı yağlardır. Endüstriyel müş-
terilere ise makina ve yağlama ürünleri ile hizmet veriyoruz. 

Pastacılık ürün portföyünde, pastacılık kremalarında, 
Creme Bourbonessa, Carusto ve Quattro olarak üç adet 
ürün bulunuyor. Doğal bourbon vanilya tanecikleri içe-
ren Creme Bourbonessa, bu özelliği ile diğer pastacılık 
kremalarından ayrılıyor. Şanti portföyünde ise sıvı ve toz 
olmak üzere iki grup bulunuyor. Sıvı şantiler portföyün-
de, kaplama, sıvama, meyve salataları, pudingler, don-
durma, dekorasyon, şekerleme ve yemeklik krema (pi-
şirme) gibi farklı alanlarda kullanılan pastörize bitkisel sıvı 
şantiler bulunuyor. Şanti portföyünün ikinci grubu olan 
toz şantiler ise yüksek su kaldırma kapasitesine sahip. 
Zeelandia’nın sağlık portföyünde, kemik ve eklem geli-
şimi için vitaminli ve lifli ekmek miksleri olan Vikorn ve 
Prokorn bulunuyor.

Yurtiçi pazara sunduğunuz ürünlerin tamamı buradaki 
fabrikanızda mı üretiliyor? Zeelandia’nın diğer ülkeler-
deki fabrikalarından buraya ürün gönderiliyor mu ya da 
Türkiye’den diğer ülkelere ürün gönderiyor musunuz?

Zeelandia Türkiye, ürün yelpazesinin önemli bir kısmını 
kendi tesislerinde üretirken, bir kısmını ise Zeelandia’nın 
dünyanın dört bir yanındaki tesislerinden tedarik ederek 
müşterilerine yeni çözümler sunuyor.

Türkiye’deki pazar payınız hakkında ne söyleyebilir-
siniz? Bugüne kadar ulaştığınız müşteri kitlesi ve bu 
müşterilerin Zeelandia’ya yönelik yaklaşımı hakkında 
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mers towards Zeelandia?   
Having completed its restructuring process, Zeelandia 

Türkiye is enlarging its market share in the sector with 
each passing day. We are planning to be among the first 
3 companies in the food additives sector in the next 5 
years to come. Our customer portfolio includes artisan 
pastries and bakeries with standard and customized pro-
ducts and hotels with bakery products and dough cake 
producers, industrial bread and cake producers.      

What are the reasons why the Turkish firms enga-
ged in bakery prefer Zeelandia and its products? What 
kind of services do you provide your customers and 
what do you promise? 

Zeelandia is differentiated with its R&D power. Our 
R&D activities cover the general practices in Turkey and 
the adaptation of the suitable products and applications 
in the world. In line with our R&D activities, we have the 
opportunity to produced customized products for our 
customers. 

Can you give us information about, if any, innovati-
ons you have introduced to the market lately?  

We, as Zeelandia Türkiye, are planning to introduce 3 
special bread mixes in the near future. As well as the 
breads that are rich in sour yeast, we will concentrate on 
the liquid products including first of all cold and hot jellies 
and fruit fillings as of the end of the year. 

What would you like to add lastly? 
The bakery and pastry sectors in Turkey are rapidly de-

veloping. Aiming to integrating the differentiated consu-
mer expectations into the changing production compani-
es, Zeelandia will continue unabated to offer value-added 
products through the international mastery experience, 
production technology and R&D activities. We stand re-
ady to develop projects together with our customers to 
develop new products and increase productivity of the 
bakery and pastry producers.  

neler anlatabilirsiniz?
Yeniden yapılanma sürecini tamamlayan Zeelandia 

Türkiye, sektördeki pazar payını her geçen gün artırıyor. 
İleriye dönük hedef olarak, 5 yıl içerisinde gıda katkı sek-
töründeki ilk 3 şirket arasına girmeyi hedefliyoruz. Müş-
teri portföyümüzü, standart ve müşteriye özel ürünlerle 
artizan pastaneler, fırınlar; unlu mamullerle oteller, donuk 
pasta üreticileri, endüstriyel ekmek ve kek üreticileri oluş-
turuyor. 

Sizce Türkiye fırıncılık piyasasında faaliyet gösteren 
firmaların Zeelandia ve ürünlerini tercih etme nedenleri 
neler? Müşterinize nasıl bir hizmet sunuyorsunuz ve 
neler vaat ediyorsunuz?

Zeelandia, piyasada farkını AR-GE gücü ile ön plana 
çıkarıyor. AR-GE çalışmalarımız, Türkiye’deki genel uy-
gulamaları, ihtiyaca uygun ürünleri ve dünyadaki uygula-
maların adaptasyonunu kapsıyor. AR-GE çalışmalarımız 
doğrultusunda, müşterilerin isteğine bağlı özel ürün ya-
pabilme imkânına da sahibiz. 

Varsa yakın zamanda piyasaya sunduğunuz yenilik-
ler hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Zeelandia Türkiye olarak, yakın zamanda 3 özel ekmek 
miksi çıkarmayı planlıyoruz. Ekşi maya içeriği yoğun olan 
ekmeklerin yanı sıra, pastacılık portföyünde de ilk etapta 
soğuk ve sıcak jöleler, yılsonundan itibaren de meyve dol-
guları olmak üzere, sıvı ürünlere yoğunlaşacağız. 

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Türkiye’de pastacılık ve ekmekçilik sektörü hızla ge-

lişiyor. Farklılaşan tüketici beklentilerini değişen üretim 
şirketleri ile buluşturmayı hedefleyen Zeelandia, ulus-
lararası ustalık tecrübesi, üretim teknolojileri ve AR-GE 
çalışmaları ile katma değerli ürünleri sunmaya hızlanarak 
devam edecek. Gerek yeni ürün geliştirmede, gerekse 
ekmekçilik, unlu mamul ve pastacılık üreticilerinin veri-
mini arttırmada müşterilerimizle birlikte proje geliştirmek 
için her zaman hazırız.
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United Biscuits, the top biscuit maker in the United 
Kingdom, is growing internationally. Its McVitie range 
of popular biscuits has just been re-launched to grow 
its market share in United Kingdom and globally. With 
this target, United Biscuits re-launched McVitie with a 
GBP12m multi-media advertising campaign as part of 
its efforts to accelerate growth for the sweet biscuits 

Birleşik Krallık’ın en büyük bisküvi üreticisi United Biscuits, 
uluslararası pazarda da büyümeye devam ediyor. Şirket, Bir-
leşik Krallık’taki ve tüm dünyadaki pazar payını artırmak için 
popüler bisküvilerinden McVitie’ı tekrar tüketicilerin beğeni-
sine sunuyor. Bu amaçla hareket eden United Biscuits, tatlı 
bisküvi kategorisindeki büyümesini hızlandırma çabalarının 
bir parçası olarak, 12 milyon sterlin değerinde multimedya 

united Biscuits re-launched its most popular biscuits, Mcvitie with a GBP 12m multi-media adver-
tising campaign to grow its market share in united kingdom and globally.

united Biscuits, Birleşik krallık’taki ve dünya genelindeki pazar payını artırabilmek adına 12 milyon 
sterlin değerinde multimedya reklam kampanyası ile birlikte en ünlü bisküvisini yeniden tüketicilerin 
beğenisine sunuyor.

united Biscuits’ten yeni bir atılım daha

united Biscuits makes a brand new move

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

The Polymatik pasta press from Bühler provides the 
necessary flexibility that pasta makers search for.  Af-
ter establishing it for wheat Pasta, a new solution was 
developed by Bühler AG for the production of gluten-
free pasta made from rice or corn. During the process, 
steam is added to bring about gelation of the starch. 
This gives the pasta its typical al-dente texture. In ad-
dition to gluten-free raw materials, Polymatik can also 
process diverse mixtures, in an efficient manner and 
with the highest quality, simply fine tuning the param-
eters to each ingredient mix. Therefore, in the “Inter-
national Year of Pulses,” pasta made from lentils or 
peas is considered as a promising innovation. Another 
interesting combination is wheat and pulses: When 
combined, the two provide an optimum level of essen-
tial amino acids. With Polymatik, pulses can also be 
added to pasta made of corn or rice, as they contain 
little dietary fiber. 

Bühler’in Polymatik makarna presi makarna üreticile-
rinin aradığı esnekliği sunuyor. Bühler, buğday için ge-
liştirdiği uygulamadan sonra, pirinç ve mısırdan yapılan 
glütensiz makarna için de yeni bir çözüm geliştirdi. Pro-
ses sırasında üründe nişasta jelatini oluşturulacak şekilde 
buhar veriliyor; bu da makarnaya tipik al-dente dokusunu 
kazandırıyor. Polymatik, işlenmemiş glütensiz tahılların 
yanı sıra, çeşitli karışımları da etkili ve kaliteli bir şekilde 
işlemden geçirebiliyor; bunu sağlamak için de her bir mal-
zeme karışımının parametrelerini kolayca yeniden düzen-
liyor. Bu sebeple, Uluslararası Bakliyat Yılı’nda mercimek 
ya da bezelyeden yapılan makarna da gelecek vadeden 
bir yenilik olarak kabul ediliyor. Bühler’in Polymatik ma-
karna presi ile yapılabilen bir diğer ilgi çekici kombinasyon 
ise buğday ve baklagiller. Bu ürünler bir araya getirildiğin-
de vücut için gerekli amino asitleri optimum düzeyde sağ-
layabiliyor. Polymatik kullanılarak mısır veya pirinçten ya-
pılan makarnaya diyet lifi içeren baklagiller eklenebiliyor. 

Bühler’s Polymatik pasta press offers maximum flexibility in the selection and combination of raw 
materials such as wheat, corn, rice, pulses and quinoa. 

Bühler’in Polymatik makarna presi; buğday, mısır, pirinç, bakliyat ve kinoa gibi işlenmemiş tahılların 
seçilerek bir araya getirilmesinde maksimum esneklik sağlıyor. 

Makarnada daha fazla çeşit 

More variety in pasta 
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category. The multi-media 
advertising campaign is 
said to be the biggest cam-
paign of its kind for United 
Biscuits to date. The re-
launch was kicked off with 
three 30 second TV com-
mercials airing in the UK to 
celebrate everyday biscuit 
eating moments.

Martin Glenn, United 
Biscuits CEO said: “Our 
master-brand campaign for McVitie’s is the result of 12 
months of extensive customer research in which we 
aimed to get to the heart of the emotional role biscuits 
play in our lives. Thanks to the strength of our heritage 
range, McVitie’s has come to represent 40 per cent 
of the everyday biscuits market in the UK. The new 
campaign aims to tap into consumers’ love for these 
brands as well supporting our efforts to drive growth 
for the category.”

reklam kampanyası ile McVi-
tie ürününü tekrar piyasaya 
sunuyor. Söz konusu multi-
medya reklam kampanyasının 
şuana kadar bu alanda Bir-
leşik Krallık’ta gerçekleştirilen 
en büyük reklam kampanyası 
olduğuna inanılıyor. Kampan-
ya, Birleşik Krallık’ta 30 saniye 
süren üç TV reklamı olarak ger-
çekleşecek.

United Biscuits CEO’su 
Martin Glenn, şu yorumda bulundu: “McVitie için yapmış 
olduğumuz marka kampanyası, bisküvinin hayatımızda oy-
nadığı duygusal rolün kalbine nüfuz etmeyi amaçladığımız 
12 aylık kapsamlı müşteri araştırmamızın bir sonucudur. 
Bu husustaki tarihsel gücümüzün sayesinde, McVitie’nin, 
Birleşik Krallık’taki günlük bisküvi piyasasının yüzde 40’ına 
hitap ettiğini gördük. Yeni kampanyamız, bu kategorideki 
büyüme çabalarımızı desteklemenin yanı sıra, müşterilerin 
bu markalara olan sevgisini ortaya çıkarmayı da hedefliyor.”

Serving both food and beverage industry with in-
dustrial and boutique production, Cakes&Bakes 
has brought together quinoa and chocolate cake. 
Cakes&Bakes’s new product Chocolate Quinoa Cake 
comes together with quinoa which has a high level of 
protein and includes all essential amino acids and thus, 
an alternative extremely rich in proteins, calcium and 
vitamins is offered to the consumers. Cakes&Bakes’s 
new product is on sale at the airports, by sea buses 
and ferries in Istanbul, Ankara and Izmir and also in 
Cakes&Bakes’ overseas stores in Croatia, Tunisia, 
Macedonia, Salalah and Medina.

Yiyecek ve içecek sektöründe hem endüstriyel hem de 
butik üretimle hizmet veren Cakes&Bakes, kinoayı çikola-
talı kekle buluşturdu. Cakes&Bakes’in yeni ürünü Çikola-
talı Kinoalı Kek, yapısında yüksek oranda protein ve tüm 
temel amino asitleri içeren Kinoa tahılını çikolatalı kek ile 
birleştirerek protein, kalsiyum ve vitaminler açısından son 
derece zengin bir alternatif sunuyor. Cakes&Bakes’in yeni 
ürünü Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’deki havaliman-
larında, deniz otobüsü iskelelerinde, hızlı feribotlarda ve 
İstanbul’daki bazı benzin istasyonlarında; yurt dışında ise 
Hırvatistan, Tunus, Makedonya, Salalah ve Medine’de hiz-
met veren Cakes&Bakes mağazalarında satışa sunuluyor.

Cakes&Bakes offers an alternative rich in protein, calcium and vitamins with its new product Choc-
olate Quinoa Cake for consumers searching for healthy and nutritious products. 

Cakes&Bakes, yeni ürünü Çikolatalı kinoalı kek ile sağlıklı ve besleyici ürünlere yönelen tüketiciler 
için protein, kalsiyum ve vitaminler açısından zengin bir alternatif sunuyor.

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

Cakes&Bakes’ten 
sağlıklı alternatifler

Healthy alternatives 
form Cakes&Bakes
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One of the largest companies producing branded prod-
ucts in the industry and offering dozens of new products 
to consumers every year, Saray Biscuits adopts a busi-
ness model of sustainable and profitable growth in line 
with its strategic plans, Saray Biscuits aims to improve its 
shares in domestic and international markets 

Ramazan Sümer, General Manager of Saray Biscuits, 
aims to increase the company’s share of domestic market 
in the turnover from 30 to 45 percent, as well as boosting 
its shares in domestic and international markets. Sümer 
highlighted that approximately 60 percent of a total an-
nual production of 50,000 tons is comprised of chocolate 
and candy products, and said “We have a growth target 
where we focus on value-added products that are highly 
appreciated by consumers. According to our strategic 
business plans, our target for combined growth rate until 
2020 has been set to 25 percent on the average.” 

Türkiye’de bisküvi sektörünün markalı ürün üreten en 
büyük firmalarından biri olan ve her yıl onlarca yeni ürü-
nü tüketicisiyle buluşturan Saray Bisküvi, stratejik plan-
ları doğrultusunda sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi bir iş 
modeli olarak benimseyerek, iç ve dış pazardaki paylarını 
artırmayı hedefliyor. 

Şirketin toplam cirosunda iç pazardan elde edilen 
payı yüzde 30’dan yüzde 45’e çıkarmayı amaçlayan 
Saray Bisküvi’nin Genel Müdürü Ramazan Sümer, iç 
pazarın yanı sıra dış pazardaki paylarını da artırmayı 
hedeflediklerini söyledi. Yıllık 50 bin ton üretimin yak-
laşık yüzde 60’ını çikolatalı ürünler ile şeker ürünlerinin 
oluşturduğunu ifade eden Sümer, “Katma değerli ve 
tüketici beğenisi yüksek ürünlerimize odaklandığımız 
bir büyüme hedefimiz var. Stratejik iş planlarımıza göre 
2020 yılına kadar birleşik büyüme oranımızı ortalama 
yüzde 25 olarak belirledik” dedi. 

saray Bisküvi, iç ve dış pazarda yükseliyor

saray Biscuits rising in domestic and 
international markets

Distributer of innovative high quality starches, flours and 
derivatives, American Key Food Products (AKFP) has in-
troduced to North America gluten-free Brazilian Cheese 
Bread base for industrial users in the baking and foodser-
vice sectors. The mix is specially formulated from clean-
label, gluten-free and GMO-free ingredients for bakery, 
snack and foodservice companies to target both tradition-
al and the “better-for-you” specialty consumer segments.

“Known in Brazil as Pão de Queijo, this savory deli-
cacy is gluten-free, as it is made from a blend of native 
tapioca, or cassava, starches which naturally contain no 
gluten,” says Mel Festejo, COO at AKFP. This Brazilian 
Cheese Bread mix offers the simplicity of preparation 
and use and provides businesses the flexibility to make 
their own creations that could include different cheeses 
and inclusions such as bacon bits or vegetable pieces. 
Cassava S/A, a Brasilian company targeting to transform 
cassava in solutions and ingredients, specially developed 
this unique mix for distribution in North America exclu-
sively by American Key Food Products. It is said to be 
manufactured in Brazil to the highest standards of qual-
ity, consistency and food safety.

Kaliteli ve inovatif nişastalar, un ve unlu mamuller da-
ğıtımcısı American Key Food Products (AKFP), Kuzey 
Amerika’da fırıncılık ve gıda hizmetleri sektörlerindeki en-
düstriyel kullanıcılar için glütensiz, peynirli Brezilya ekmek 
karışımının tanıtımını gerçekleştirdi. Söz konusu karışımın, 
hem geleneksel hem de “sağlığına çok dikkat eden” müş-
teri segmentini hedefleyen unlu mamuller, atıştırmalık ve 
gıda hizmetleri firmaları için temiz, glütensiz ve GDO’suz 
içeriklerden elde edildiği belirtiliyor. 

AKFP Operasyon Direktörü Mel Festejo, “Brezilya’da 
Pão de Queijo olarak bilinen bu lezzetli atıştırmalık, glü-
tensizdir çünkü doğal olarak glüten içermeyen tapyoka 
ya da manyok nişastasından elde edilmektedir” diyor.  Bu 
Peynirli Brezilya Ekmeği karışımı, hem hazırlama ve kulla-
nım kolaylığı sunuyor hem de farklı peynir, pastırma veya 
sebze parçacıkları içeren ürünler yaratmaları hususunda 
firmalara fırsatlar yaratıyor. Solüsyon ve içeriklerde man-
yok kullanmayı hedefleyen Brezilyalı firma Cassava S/A, 
bu eşsiz karışımı American Key Food Products için Kuzey 
Amerika’da dağıtılması amacıyla özel olarak tasarladı. Bu 
karışım, Brezilya’daki en yüksek kalite, istikrar ve gıda gü-
venliği standartlarına uygun olarak üretiliyor.

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

akFP, yeni glütensiz ekmek karışımını tanıttı  

akFP launches new gluten-free bread mix
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10. uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, dondurma ve Çikolata teknolojileri Fuarı (IBatECH), 
aralık ayında Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek. 

IBatECH, bu yıl 
İzmir’de kapılarını açıyor

IBATECH Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Don-
durma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı, 8-10 Aralık 2016 
tarihleri arasında Fuar İzmir’de yeni ticaret kapıları aç-
mak için sektörün uzmanlarını bir araya getirmeye ha-
zırlanıyor. IBATECH Fuarı’nda ekmek makineleri, pasta 
ve pasta makineleri, kahve ve kahve makineleri, çiko-
lata ve ekipmanları, dondurma, dondurma makineleri, 
ambalaj makineleri, otel, cafe- bar mutfak ekipmanları, 
soğutma grupları, dondurulmuş ürünler yer alacak. İz-
mir ve Ege bölgesinin özgün yeme içme kültürünün de 
sektöre yönelik ürün ve hizmet sağlayıcılarına fırsatlar 
sunması bekleniyor.

International Trade Fair for Bakery, Patisserie Machin-
ery, Ice Cream, Chocolate and Technologies (IBATECH) 
which is being held on December 8-10, 2016 at Fuar 
İzmir is bringing together the industrial experts to open 
new trade opportunities. Among the products to be dis-
played at IBATECH will be bread and pastry machines, 
coffee and coffee machines, chocolate and equipment, 
ice cream, ice cream machines, packaging machines, 
hotel, cafe, barbecue equipment, chilling groups, frozen 
products. It is also expected that the unique eating and 
drinking culture of İzmir and Aegean region will provide 
opportunities for the products and service providers.

IBatECH opens its doors 
this year in İzmir
....................................................................

10th International trade Fair for Bakery, Patisserie Machinery, Ice Cream, Chocolate and technolo-
gies (IBatECH) will be held at Fuar İzmir in december.

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

Offering products produced from unprocessed whole 
grains using natural methods, without any preservative 
additives or coloring materials, Wasa has entered the 
gluten-free nutrients category with its crispy bread. Wasa 
gluten-free crispy bread, which is ideal for celiac patients 
as well as glucose- and lactose-intolerant consumers 

İşlenmemiş tam tahıldan doğal yöntemlerle üreti-
len ve içeriğinde hiçbir koruyucu katkı maddesi ya da 
renklendirici içermeyen ürünler sunan Wasa, glütensiz 
besin kategorisine gevrek ekmekle girdi. Çölyak hasta-
larının yanı sıra glütensiz beslenmeyi tercih edenler ile 
glüten ve laktoza karşı duyarlılığı olanlar için ideal bir 

Broadening its product range, wasa has launched its special prescription gluten-free crispy bread for 
with glucose- and lactose-intolerant consumers and for consumers who prefer gluten-free nutrition.

ürün gamını genişleten wasa, gluten ve laktoz hassasiyeti olanlar ile glütensiz beslenmeyi tercih 
edenlere özel reçeteyle ürettiği glütensiz gevrek ekmeği satışa sundu.

wasa’dan Glütensiz 
Gevrek Ekmek

Gluten-Free Crispy Bread 
from wasa
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One of the leading companies in pasta production in-
dustry, Oba Makarna has started printing different reci-
pes for consumers on its packages. Renewing its pasta 
packaging for consumers who are fed up with making 
pasta with the same sauces as well as the children who 
do not like vegetables, Oba Makarna aims to bring sauc-
es from menus of restaurants to homes. 

The recipes of Oba Makarna include pasta with eggplants 
and tomato, pasta with zucchini and brynza, noodles with 
walnuts and brynza, pasta shells with yoghurt and minced 
meat, pasta with cherry tomatoes and pastrami, pasta with 
tuna fish and corn, pasta with fermented sausages and corn, 
pasta with mushrooms and cheddar, pasta with dried toma-
toes, brynza and olives, and pasta with chicken in cream.

With due consideration of protein content in its recipes 
and of children who do not like vegetables, Oba Pasta 
helps children to gain a habit of healthy and balanced 
nutrition. The recipes especially designed for children 
include chicken soup with vegetables and pasta, color 
pepper pasta, pasta with cheese sauce and broccoli, 
pasta cake with zucchini and minced meat, pasta with 
yoghurt and meatballs, and pasta with fish sticks. 

Makarna üretiminde sektörün öncü isimlerinden olan 
Oba Makarna, yeni ambalajlarında tüketiciler için farklı 
tariflere yer vermeye başladı. Aynı soslarla makarna pi-
şirmekten sıkılan tüketicileri ve sebze sevmeyen çocukları 
düşünerek makarna ambalajlarını yenileyen Oba Makar-
na, restoran mönülerindeki sosları evlere taşımayı amaç-
lıyor. 

Oba Makarna’nın tarifini verdiği lezzetler arasında; pat-
lıcanlı domatesli makarna, kabaklı tulum peynirli makar-
na, cevizli tulum peynirli erişte, yoğurtlu kıymalı midye 
makarna, çeri domatesli pastırmalı makarna, ton balıklı 
mısırlı makarna, sucuklu mısırlı makarna, mantarlı kaşarlı 
makarna, kuru domatesli, tulum peynirli ve zeytinli makar-
na ile kremalı tavuklu makarna yer alıyor.

Hazırladığı tariflerde protein miktarını göz önüne alırken 
sebze sevmeyen çocukları da düşünen Oba Makarna, 
çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazan-
dırıyor. Çocuklar için hazırlanan tarifler arasında ise seb-
zeli ve makarnalı tavuk çorbası, renkli biberli makarna, 
peynir soslu ve brokolili makarna, kabaklı ve kıymalı ma-
karna pastası, yoğurtlu ve köfteli makarna ile balık kroketli 
makarna bulunuyor.

Oba Makarna has included new recipes for sauces on its packages to introduce new and healthy 
delicacies to pasta consumers.

Oba Makarna, ambalajlarının üzerinde farklı sos tariflerine yer vererek makarna tüketicilerini yeni 
ve sağlıklı lezzetlerle buluşturuyor. 

sebzeler, 
Oba Makarna ile birleşiyor

vegetables combined 
with Oba Makarna
......................................................................

and for consumers who prefer gluten-free nutrition, is 
now available on the shelves across Turkey.

Wasa gluten-free crispy bread will improve the living qual-
ity of celiac patients with gluten intolerance, and will be an 
appealing product for lactose-intolerant consumers and for 
consumers who prefer gluten-free nutrition. With its improved 
nutritiousness with its content of rice flour, corn and potato 
starch, Wasa gluten-free crispy bread is commercially avail-
able in packages of 275 grams containing 23 slices of bread.

ürün olan Wasa glütensiz gevrek ekmek, Türkiye’de de 
raflarda yerini almaya başladı.

Wasa glütensiz gevrek ekmek, glüten hassasiyeti bu-
lunan çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırırken, glü-
tensiz beslenmeyi tercih edenler ve laktoz hassasiyeti 
olanlar tarafından da tüketilebilecek. Yapımında kullanılan 
pirinç unu, mısır ve patates nişastası ile besleyiciliği artırı-
lan Wasa glütensiz gevrek ekmek, 23 dilimlik 275 gramlık 
paketlerde satışa sunuldu.
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Head of Bakery Innovation Center – Fırıncılık İnovasyon Merkezi Başkanı
Bühler AG

Markus Schirmer

Endüstriyel fırıncılık 
ürünleri için 

Fırıncılık İnovasyon Merkezi

the Bakery 
Innovation Center for 

industrial bakery goods
.....................................................................

Even though humans have been processing flour for 
thousands of years, it is still a demanding task. “Grain is 
a living, organic raw material,” says Dr. Markus Schirmer, 
head of the Bakery Innovation Center from Bühler in Uz-
wil, Switzerland. “Because no kernel is exactly like the 
other, the individual flour batches also vary from one to 
the other. Small bakeries can adjust to this because the 
baker uses his experience to compensate for the differ-
ences in the raw material. But for large companies that 
need highly automated and standardized solutions, this 
variability presents great challenges.”

FROM GRAIN TO BREAD
Bühler founded the Bakery Innovation Center as a part 

of its research and training complex at its headquarters 
in 2011 in order to provide its customers with the tools 
necessary for such complex tasks. Under the motto “From 
Grain to Bread”, Bühler know-how is integrated along the 
entire added value chain in the course topics. “Our stan-
dard courses explain the influence of grinding on the qual-
ity of baked goods, provide an introduction into the ‘se-

İnsanoğlu, binlerce yıldan bu yana unu işlemesine rağ-
men, bu işlem hala zor bir işlem olmaya devam ediyor. 
İsviçre’nin Uzwil şehrindeki Bühler Fırıncılık İnovasyon 
Merkezi’nin Başkanı Dr. Markus Schirmer’in ifadesi ile “Ta-
hıl yaşayan ve organik bir hammaddedir, çünkü hiçbir tane 
diğer bir tanenin aynısı değildir ve aynı şekilde, ortaya çıkan 
un da tamamen benzersizdir. Bu, küçük fırınlar için sorun 
olmayabilir çünkü fırıncı, hammaddedeki farklılıkları tolere et-
mek üzere deneyimlerinden yararlanır. Ancak, bu farklılıklar, 
oldukça yüksek otomasyonlu ve standart çözümlere ihtiyaç 
duyan büyük şirketler için büyük zorluklar yaratıyor.”

TAHILDAN EKMEĞE 
Bühler, bu tür karmaşık görevler için gerekli olan araçları 

müşterilerine sunabilmek amacıyla, 2011 yılında araştırma 
ve eğitim kompleksinin bir parçası olarak Fırıncılık İnovas-
yon Merkezini kurdu. “Tahıldan Ekmeğe” ilkesi ile hareket 
eden Bühler, bütün katma değer zinciri boyunca edindiği 
teknik bilgiyi ders konuları içerisinde birleştirmeyi başardı. 
Schirmer: “Standart kurslarımız, öğütmenin fırıncılık ürün-
lerinin kalitesi üzerindeki etkisini açıklıyor, endüstriyel fırın-

“the Bakery Innovation Center (BIC) at the Bühler headquarters is now five years old. as a center for 
vocational training and further education for bakers and millers, it is very popular. to meet the changing 
needs of customers and the market, the selection of courses is being consistently adapted. By the begin-
ning of 2017 the BIC will become the training center for the entire production of industrial bakery goods.”

“Bühler’in genel merkezinde bulunan Fırıncılık İnovasyon Merkezi (BIC), beşinci yılını doldurdu. Mer-
kez, fırıncılar ve değirmenciler için mesleki eğitim merkezi olarak popülerliğini koruyor. Müşterilerin ve 
piyasanın değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına, ders seçimi hassasiyetle ele alınıyor. BIC, 2017 
yılının başına kadar, tüm endüstriyel fırıncılık ürünlerinin üretimi için bir eğitim merkezi haline gelecek.”
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crets’ of producing industrial bakery products and impart 
knowledge about the use of sponges and sourdoughs.” 

NEEDS OF THE COURSE PARTICIPANTS
“Our course participants want to learn what settings they 

need to change on their machines and systems in order to 
obtain the same end product with varying raw materials,” 
says Markus Schirmer, summarizing the needs of course 
visitors. “But industrially produced bread should not only 
always taste the same. Increasingly, the quality of artisanal 
baked goods is being sought. The focus of the courses is 
therefore on teaching basic knowledge about the interaction 
of recipes and technology that happens before the actual 
baking process. This basic knowledge is required for under-
standing the complex processes of manufacturing industrial 
bakery products. Schirmer: “Only someone who has the 
basic knowledge can develop ideas for new products and 
processes and respond to problems in production.”

ELIMINATING ADDITIVES
The knowledge provided at BIC is not only for bakers, 

but also of interest for millers. The trend towards bak-
ing without additives puts more weight on the grinding 
process, according to Schirmer, who is himself a master 
baker and holds a doctorate in engineering. What was 
previously controlled through additives in the baking 
process must now be done through the characteristics 
of the flour. For example: The pressure of the rolls can 
be used to adjust the modification of the starch. This in 
turn affects water absorption of the flour which then has 
an influence on the freshness of the bread. The more 
moisture in the bread, the longer it stays fresh. Sponges 
and sourdoughs can create additional advantages. Such 
indirect dough versions contain more water, form natural 
aromas and stay fresh longer. Quality fluctuations here 
can only be avoided by accurate analyses, sufficient ex-
pertise or highly automated processes.

cılık ürünleri üretmenin ‘sırlarına’ giriş yapıyor, pandispanya 
ve ekşi hamur kullanımı hakkında bilgi veriyor.” 

KURS KATILIMCILARININ İHTİYAÇLARI 
Kurs katılımcılarının ihtiyaçlarını özetleyen Markus Schirmer 

şunları aktarıyor; “Kurs katılımcılarımız, farklı hammaddeler ile 
aynı nihai ürünü elde edebilmek amacıyla makine ve sistem-
leri üzerinde yapmaları gereken değişiklikleri öğrenmek isti-
yorlar. Ancak, endüstriyel olarak üretilen ekmek, her zaman 
aynı tadı vermemelidir. İçerisine sanatın eklendiği fırın ürünle-
rinde kaliteye ulaşmak için büyük bir çaba gerekir. Bundan 
dolayı, kursun odak noktası, gerçek pişirme sürecine geç-
meden önce, tarifler ve teknoloji arasındaki etkileşime dair 
temel bilgilerin öğretilmesidir. Bu temel bilgiler, endüstriyel 
fırıncılık ürünlerinin üretilmesine ilişkin karmaşık proseslerin 
anlaşılması için gereklidir.” Schirmer, “Sadece temel bilgilere 
sahip olan kişiler, yeni ürün ve süreçler için fikir geliştirebilir ve 
üretim problemlerine çözüm sunabilirler” diye ekledi. 

KATKI MADDELERİNİN ELİMİNE EDİLMESİ 
BIC’de verilen bilgiler sadece fırıncıları değil, aynı za-

manda, değirmencileri de ilgilendiriyor. Kendisi de uzman 
bir fırıncı olan ve mühendislik alanında doktorası da bu-
lunan Schirmer’e göre, katkı maddesi içermeyen pişirme 
yöntemlerine olan eğilim, öğütme sürecine daha fazla yük 
binmesine neden oluyor. Pişirme sürecinde daha önce 
katkı maddeleri ile sağlanan kontrol, artık unun karakte-
ristik özellikleri ile sağlanmalıdır. Örneğin, silindir basıncı, 
nişasta modifikasyonunu ayarlamak üzere kullanılabilir. 
Bu durum, ekmeğin tazeliğinde etkisi olan undaki su ab-
sorbiyonuna da nüfuz eder. Ekmekteki nem ne kadar çok 
olursa, ekmek o kadar uzun süre taze kalır. Pandispan-
ya ve ekşi hamur ek avantajlar sağlayabilir. Bu tür dolaylı 
hamur versiyonları daha fazla su tutuyor, doğal aroma-
lar sağlıyor ve daha uzun süre taze kalabiliyor. Buradaki 
kalite dalgalanmaları, doğru analiz, yeterli uzmanlık veya 
yüksek otomasyonlu süreçler aracılığı ile önlenebilir.
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EXPANSION OF COURSE OFFERINGS
BIC’s course offerings are constantly being expanded 

and cover the manufacture of industrial baked goods to 
laboratory analyses of flour and bread quality to saving 
on costs by optimizing flour quality. 

A new intensive training course is being added for 
those interested in becoming an “industrial baker”. Over 
a period of three weeks, a condensed overview of all top-
ics - from milling to laboratory analyses to enzymatic in-
fluences on bread - is presented. In addition, topics such 
as planning a bakery, key figures, principles of food safe-
ty and hygienic design, to name just a few, are included 
in the program. The ‘crash course’ “Industrial Baker” is 
aimed primarily at young managers who wish to gain an 
overview of the fundamentals of baking.

SUCCESS STORY
Considering how complex the subject matter of baking 

is, it’s no wonder that BIC enjoys such popularity. “With 
five to ten customers per week, we are almost always 
fully booked,” says Schirmer. Over 1,000 people have 
taken part in almost 100 courses which have been car-
ried out in Uzwil so far.

However, knowledge transfer is not only going on in 
full swing in Uzwil. The Bühler training centers in South 
Africa, China and India are also well visited. Courses are 
even being offered in external schools or as a company 
course to be in closer proximity to customers. This not 
only saves travel costs for the customer; more impor-
tantly, Bühler’s local presence means that it understands 
the local market and can offer regional-specific expertise. 
In Europe, the trends are more customer-driven while in 
Africa or Latin America they are often regulated by the 
government. “Nigeria, for example, requires that cassava 
flour be added to wheat bread to help the country be-
come more independent of imports.” For such regula-
tions, Bühler not only supplies the technology but also 
helps customers to develop recipes in order to be as pro-
ductive as possible.

EXPANSION TO APPLICATION CENTER
The Bühler Bakery Innovation Center will be expand-

ed to an Application Center over the next few months. 
Starting in 2017, courses on the complete production 
process for baked goods will be held. Markus Schirm-
er: “We will be able to offer courses covering every-
thing that concerns the production of industrial bakery 
goods in our new Application Center – from handling 
the raw material over the mixer to the oven.” When it 
is completed, not only classes will be held here. BIC 
will be available to Bühler customers for testing new 
recipes as well.

KURS İÇERİĞİNİN GENİŞLETİLMESİ
BIC kurs içeriği sürekli olarak genişliyor ve söz konusu 

içerik, endüstriyel fırıncılık ürünlerinin üretimini ve unun la-
boratuvar analizlerini, ekmek ve un kalitesinin optimize edi-
lerek maliyetlerin azaltılması gibi birçok konuyu kapsıyor. 

“Endüstriyel fırıncı” olmak isteyenler için yeni ve yo-
ğun bir eğitim başlayacak. Üç haftalık bir süre içerisinde, 
değirmencilikten laboratuvar analizlerine ve ekmek üze-
rindeki enzimatik etkilere kadar tüm konuları kapsayan 
yoğunlaştırılmış bir eğitim veriliyor. Ayrıca, pişirme süre-
cinin planlanması, temel özellikler, gıda güvenliği ve hij-
yenik tasarım ilkeleri gibi konular da programda işlenen 
konular arasında. “Yoğun Eğitim” ve “Endüstriyel Fırıncı” 
programları, fırıncılığın temellerini öğrenmek isteyen genç 
yöneticilere yönelik veriliyor. 

BAŞARI HİKÂYESİ
Schirmer’e göre, fırıncılığın ne kadar karmaşık bir proses ol-

duğunu düşünürsek, BIC’in bu kadar popüler olması şaşırtıcı 
değil. “Her hafta beş ila on civarında müşteri ile birlikte, hemen 
hemen tamamen doluyuz.” Şu ana kadar Uzwil’de gerçekleş-
tirilen yaklaşık 100 kursa 1000’den fazla kişi katılmış.

Ancak, bilgi aktarımı sadece Uzwil’de gerçekleşmiyor. Bu-
ranın yanı sıra Güney Afrika, Çin ve Hindistan’da bulunan 
Bühler eğitim merkezleri de aynı şekilde yoğun ziyaretçi akı-
nına uğruyor. Hatta müşterilere daha yakın olabilmek adına, 
dış eğitim ya da şirket kursu olarak da ders veriliyor. Bu du-
rum sadece müşteriler için seyahat masraflarından tasarruf 
sağlamıyor, bundan daha önemlisi, Bühler’in o bölgelerdeki 
varlığı, yerel piyasanın anlaşıldığını ve bölgeye özgü uzmanlı-
ğın da ders olarak verilebileceğini gösteriyor. Trendler, Afrika 
veya Latin Amerika’da daha çok hükümetlerce belirlenirken, 
Avrupa’da müşteriler tarafından belirleniyor. “Örneğin, Nijer-
ya, ülkenin ithalata daha fazla bağımlı hale gelmemesi için 
beyaz una, manyok ununun katılmasını zorunlu tutuyor.” 
Bühler, bu düzenlemeler için sadece teknoloji sağlamıyor; 
aynı zamanda, unun mümkün olduğunca verimli olması için 
müşterilerin tarifler geliştirmesine de yardımcı oluyor.

UYGULAMA MERKEZİNE 
DOĞRU GENİŞLEME 
Bühler Fırıncılık İnovasyon Merkezi, önümüzdeki birkaç 

ay içerisinde Uygulama Merkezi olacak şekilde genişleye-
cek. Fırıncılık ürünlerine ilişkin bütün üretim süreci ile ilgili 
dersler, 2017 yılında başlamak üzere, burada verilecek. 
Markus Schirmer: “Yeni Uygulama Merkezimizde, ham-
maddenin karıştırıcıdan alınıp fırına verilmesi gibi aşamalar 
da dâhil olmak üzere, endüstriyel fırıncılık ürünlerinin üreti-
mi ile ilgili her şeyi içeren kurslar sunabileceğiz. Genişleme 
tamamlandığında, sadece dersleri burada vermekle kal-
mayacağız, aynı zamanda, Bühler müşterileri yeni tariflerin 
test edilmesi için BIC’den de yararlanabilecek” diyor.
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Murat AKSOY

“no matter what type of a production method the grain-based biscuit has, the primary component 
of biscuit is flour, in other words the wheat. For this reason, the biscuit producers must be sensitive 
towards the quality of the flour which is the raw material of biscuits. the physical structure, odor and 
color properties of tens of biscuit types are significant for the product popularity and thus, the main 
target of the producers is that when such components as nuts, chocolate and oil used to increase the 
product assortment are added into the product, the popularity of the products is not compromised.” 

“tahıl tabanlı yapıya sahip olan bisküvinin, üretim şekli ne olursa olsun birincil bileşeni un yani buğday-
dır. Bu sebeple bisküvi üreticilerinin, en önemli hammaddesi olan una, kalite yönünden hassas yak-
laşması gerekmektedir. üretimi yapılan onlarca çeşit bisküvinin fiziksel yapısı, koku ve renk özellikleri 
ürünün albenisini belirlemekte olup, ürün çeşitliliğini arttırmak için kullanılan fındık, çikolata, yağ gibi 
diğer bileşenlerin de ürün içine girdiğinde bu albeniyi bozmaması üreticiler açısından ana hedeftir”

Biscuit is a food item which has been consumed 
since the 16th century and that is today produced on 
the fully-automated production lines. The grain-based 
biscuits are produced in different methods in different 
parts of the world. No matter what type of a production 
method it has, the primary component of the biscuit is 
flour, in other words the wheat. The physical structu-
re, odor and color properties of tens of biscuit types 
are significant for the product popularity and thus, the 
main target of the producers is that when such compo-
nents as nuts, chocolate and oil used to increase the 
product assortment are added into the product, the 
popularity of the products is not compromised. All in 
all, the biscuit producers must ensure that the founda-
tion of the product is robust.

Bisküvi, 16’ıncı yüzyıldan beri beslenme diyetimizde yer 
alan ve günümüzde de, genel olarak tam otomatik üretim 
hatlarında üretilen bir besin öğesidir. Tahıl tabanlı yapı-
ya sahip olan bisküvi, dünyanın farklı noktalarında farklı 
şekillerde üretilmektedir. Fakat hangi üretim şekli olursa 
olsun, bisküvinin birincil bileşeni, un, yani buğdaydır. Bu 
sebeple bisküvi üreticilerinin, en önemli hammaddesi olan 
una, kalite yönünden hassas yaklaşması gerekir. Üretimi 
yapılan onlarca çeşit bisküvinin fiziksel yapısı, koku ve 
renk özellikleri ürünün albenisini belirlemekte olup, ürün 
çeşitliliğini arttırmak için kullanılan fındık, çikolata, yağ gibi 
diğer bileşenlerin de ürün içine girdiğinde bu albeniyi boz-
maması üreticiler açısından ana hedeftir. Kısaca; bisküvi 
üreticileri, ürünün son halinin tüketiciler tarafından beğe-
nilmesi için ürünün temelini sağlam atmaları gerekir.
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The wheat widely used in the production of flour for bis-
cuits is Triticum Compactum which is one of the 3 wheat 
types that have an economic value in the world. Additio-
nally, the wheat produced from Triticum Aestivum types 
which are suitable for the production of biscuits but pri-
marily used at the bakery is also used in the production of 
flour. As the plantation of Triticum Compactum wheat is 
low in our country, the biscuit producers prefer the bread 
flours that are also suitable for the production of biscuits. 
This entails more attention for the quality of wheat and 
the producers require the suppliers to continually provide 
standardized flour. 

Generally speaking, the sought-after characteris-
tics of the flour for biscuits can be cited as follows:

• Obtaining a homogeneous and uniform paste during 
the kneading,

• Easy machinability and shapeability,
• Prevention of unwanted cracks and fractures on the 

biscuits during baking and cooling,  
• Quick baking,

Ensuring all of these characteristics depends on the 
fact that the flour producers must choose the right raw 
material, that’s to say, the wheat and carry out the right 
method of production. What matters in the production 
process is the physical and chemical content of wheat 
and the resulting flour and the rheological properties du-
ring the production process.

The most important factor affecting the physical and 
processability quality of the biscuits are its chemical 

Bisküvilik unların üretiminde genel olarak kullanılan 
buğday cinsi, dünyada ekonomik değeri olan 3 buğday 
çeşidinden Triticum Compactum’dur. Bunun yanı sıra, 
bisküvilik üretime uygun olan fakat aslen ekmekçilik sek-
töründe kullanılan Triticum Aestivum çeşitlerinden elde 
edilen buğdaylar da bisküvilik un üretiminde kullanıl-
maktadır. Özellikle ülkemizde, Triticum Compactum türü 
buğdayın ekiminin çok düşük olması nedeniyle, bisküvi 
üreticileri, bisküvilik un üretimine uygun olan ekmeklik 
buğday unlarını kullanmaktadır. Bu durum un kalitesine 
daha fazla önem verilmesini gerektirmekte ve üreticilerin 
tedarikçilerinden sürekli olarak standart un talebini zo-
runlu hale getirmektedir. 

Genel olarak bisküvilik unda aranan özellikler şöy-
le sıralanabilir: 

• Yoğurma esnasında homojen ve düzgün bir hamur 
elde edilebilme,

• Kolay işlenebilirlik ve şekil verebilme,
• Pişme ve soğutma esnasında bisküvilerde istenme-

yen çatlaklar ve kırılmalar oluşturmama,
• Hızlı pişebilme.

Bunu sağlamak ise tamamen un üreticisinin kullandığı 
hammaddeye, yani buğdayı doğru seçmesine ve üretimi 
uygun bir şekilde yapmasına bağlıdır. Üretim aşamasın-
da ise dikkat edilmesi gereken hususlar, buğdayın ve 
üretilen unun fiziksel ve kimyasal içerikleri ile proses sı-
rasında davranışlarını sergileyecek reolojik özellikleridir.

Bisküvinin fiziksel ve işlenebilirlik kalitesini etkileyen 
en önemli faktör unun kimyasal bileşenleri ve bu bi-
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components and the interaction of these components 
to each other. The most important of these components 
are starch, protein and pentosans.

STARCH
The effects of the starch that is the basic component 

of the flour vary according to the amount of damaged 
starch. Normally, 70-75% of the flour is starch. This rate 
may differ according to the varieties and environment. 
While kneading the dough, the starch mutually interacts 
with the water, protein, fat and other molecules in the flo-
ur and in particular, it plays a significant role in the struc-
ture of dough as filling material in gluten bonding. Starch 
damage depends on grinding properties and grain hard-
ness. In hard wheat, starch is more susceptible to da-
mage and therefore, the expected amount of damaged 
starch will be more. The damaged starch grain absorbs 
4 times more water than undamaged starch. An exces-
sive amount of damaged starch reduces the spread of 
biscuits. For this reason, it is very important for the bis-
cuit producers to know the amount of damaged starch. 
Seasonal diversity or change of the wheat variety and the 
change in the amount of damaged starch resulting from 
the possible changes in the grinding diagram leave the 
producers in the lurch. The amount of damaged starch 
which can be measured colorimetrically and enzymati-
cally can be measured in an amperometric manner within 
10 minutes through advanced technological methods.

PROTEIN
Protein is the source of gluten and it forms a three-

dimensional gluten net by absorbing much water (more 
than 2 times its weight) during the kneading of the do-
ugh. This gluten bread net has a significant role on the 
viscoelastic properties of bread dough and hard biscuit 
dough. In this respect, gluten is wanted for the cream 
crackers and hard, sweet pastry products.

leşenlerin kendi aralarındaki etkileşimleridir. Bu bile-
şenlerin en önemlileri ise nişasta, protein ve pento-
zanlardır.

NİŞASTA
Unun temel bileşeni olan nişastanın etkileri, zedelenmiş 

nişasta miktarına göre farklıdır. Normal olarak un, yüzde 
70-75 oranında nişasta içerir. Bu oran çeşit ve çevreye 
bağlı olarak değişebilir. Bisküvi hamuru yoğurulurken, ni-
şasta; undaki su, protein, yağ ve diğer moleküller ile kar-
şılıklı ilişkiye girer ve özellikle de glüten bağı içinde dolgu 
malzemesi olarak hamurun yapısının oluşmasında görev 
alır. Nişasta zedelenmesi öğütme özelliklerine ve tane 
sertliğine bağlıdır. Sert buğdaylarda nişastanın zedelen-
me olasılığı daha fazla ve dolayısıyla beklenen zedelenmiş 
nişasta miktarı da daha fazladır. Zedelenmiş nişasta ta-
neleri zedelenmemiş tanelerden 4 kat daha fazla su ab-
sorbe eder. Zedelenmiş nişasta miktarının fazlalığı biskü-
vinin yayılmasını düşürür. Bu sebeple, zedelenmiş nişasta 
miktarının bilinmesi, bisküvi üreticileri açısından oldukça 
önemlidir. Mevsimsel çeşitlilik ya da kullanılan buğday çe-
şidinin değişmesi ve öğütme diyagramında olabilecek de-
ğişiklerden kaynaklanacak zedelenmiş nişasta miktarının 
değişimi, üreticileri zor durumda bırakabilir. Kolorimetrik 
ve enzimatik olarak ölçülebilen zedelenmiş nişasta mikta-
rı, günümüz teknolojisiyle 10 dakika içinde amperometrik 
olarak da ölçülebilmektedir.

PROTEİN
Protein, glütenin kaynağını teşkil eder ve hamurun yo-

ğurulması sırasında fazla miktarda (ağırlığının 2 katından 
fazla) su absorbe ederek üç boyutlu glüten ağı oluşturur. 
Bu glüten ağı ekmek hamurunun ve sert bisküvi hamuru-
nun viskoelastik özellikleri üzerinde en önemli rolü oynar. 
Bu bakımdan krem kraker ve sert, tatlı hamur ürünlerinde 
glüten oluşumu istenir.

Fakat kısa bisküvi hamurlarında proteinin hidrasyonu, 
glüten ağının oluşumu için yeterli değildir. Bu gibi ürünler-
de glüten oluşumu da fazla istenmez. Protein miktarı ve 
glüten özellikleri ürünün tekstürünü etkilediği halde, mik-
tarları hakkında kesin değerler vermek mümkün değildir.

Genel kanı olarak, bisküvi üretiminde kullanılacak 
unların glüten miktarları düşüktür fakat sanılanın aksi-
ne var olan glüten bağlarının pişirme sırasında muka-
vemet göstermesi istenir. Artık klasikleşmiş yöntemler-
le ölçülebilen glüten miktarı ve zayıf/güçlü glüten oranı 
(indeks) ilk belirtilen talebi karşılayabiliyorken, sıcaklığa 
karşı bağ kalitesinin ölçülebilmesi ancak reolojik testlerle 
mümkündür. Bunun için geliştirilen ve tek testle bunu 
ölçebilen, aynı zamanda bunu bir standart profil haline 
getirerek kalite kontrol ve AR-GE kapsamında yardımcı 
olan cihazlar piyasada yer almaktadır. 
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But protein dehydration in short biscuit dough is not 
sufficient for the formation of gluten nets. Gluten forma-
tion is also not desirable in such products. Although the 
amount of protein and gluten properties influence the 
texture of the product, it is not possible to give exact 
values about the quantities.

The general opinion is that the flour to be used in the 
production of biscuit has a low gluten quantity but cont-
rary to this opinion, it is desirable that the gluten bonds 
show strength during the baking process. While the glu-
ten content and weak / strong gluten ratio (index) that 
can be measured through the classic methods can meet 
the first specified request, measuring the bond quality 
against the heat is only possible through the rheological 
tests. It is possible to find at the market devices that are 
specifically designed for this purpose and can measure 
this through a sole test and at the same time, provide 
assistance within the scope of the quality control and R 
& D by making it a standard profile.

PENTOSANS
The wheat endosperm contains a large number of 

cells consisting of starch granules in the protein matrix. 
Each cell is surrounded by a thin cell wall, known as 
the pentose, consisting of polysaccharides that inclu-
de the anhydrous pentose units. Even though these 
substances, also called hemicelluloses and wheat flour 
scales consist of 2-3% of the flour, they can absorb 
as 10-11 times much water as their weight. According 
to some researchers, pentosans reduce the sprea-
ding factor of the biscuit. The pentosan quantity and 
functionality that remain untouched until today and are 
backed by quality criteria can be actually determined 
through a long standing method. This functionality can 
be measured with long solvent holding capacity of the 
flour. Automated systems have been devised for the 
measurement of the Solvent Retention Capacity, re-
ferred to as SRC and thus, this value can easily be 
measured in a short time.

As in the world today, there are many biscuit produ-
cers in our country and all manufacturers are working 
on innovations to make their products preferred by 
the consumer. The most important issue considered 
in the R & D activities are the suitability of flour for the 
biscuit production and how it reacts to other compo-
nents and the popularity of the end product. As well 
as requiring the suppliers to establish the quality of 
the resulting flour, the biscuit producers want to test 
the new products before the pilot production at the 
laboratories. This encourages biscuit producers to 
deal with qualitative analytics and economically ap-
peals the customers.

PENTOZANLAR
Buğday endospermi, protein matriksi içindeki nişasta 

granüllerinden oluşan çok sayıdaki hücreler ihtiva eder. 
Her bir hücre pentozan olarak bilinen ve anhidropen-
toz ünitelerinden meydana gelen polisakkaritlerden iba-
ret ince bir hücre duvarı ile çevrelidir. Hemisellüloz ve 
buğday unu gamları olarak da adlandırılan bu maddeler, 
unda yaklaşık yüzde 2-3 oranında bulunsalar da ağır-
lıklarının 10-11 katı kadar su absorbe edebilirler. Bazı 
araştırmacılara göre, pentozanlar bisküvinin yayılma fak-
törünü düşürmektedir. Bugüne kadar üzerinde çok faz-
la durulmayan ve kalite kriterlerinde arka planda kalan 
pentozan miktarı ve işlevselliği, aslında uzun zamandır 
var olan bir yöntemle belirlenebilmektedir. Unun solvent 
tutabilme kapasitesi ile bu işlevsellik ölçülebilmekte-
dir. Kısaca SRC olarak adlandırılan Solvent Tutabilme 
Kapasitesi’nin ölçümü için otomatik sistemler gelişti-
rilmiştir ve bu sayede bu değer kolaylıkla, kısa sürede 
ölçülebilmektedir.

Bugün dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok bis-
küvi üreticisi bulunmakta ve tüm üreticiler ürünlerinin 
tüketici tarafından tercih edilmesi için yenilikler üzerinde 
çalışmaktadır. AR-GE çalışmalarında göz önünde tutulan 
bu ilk konu, bisküvinin hammaddesi olan unun üretimle-
rine uygunluğu, diğer bileşenlerle nasıl etki göstereceği 
ve son ürünün albenisine etkisidir. Bisküvi üreticileri, te-
darikçilerden elde edilen unların kalitelerinin belirlenmesi-
nin yanı sıra, yeni üretilecek ürünleri pilot üretimlerinden 
önce laboratuvarda test etmek istemektedir. Bu da biskü-
vi üreticilerini kaliteyi analitik olarak ele almalarına teşvik 
etmekte ve rekabet anlamında tüketiciye pozitif olarak 
yansımaktadır.
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Enzimlerin ve askorbik asidin 
hamur reolojisi ve buğday 
ekmeği kalitesine etkisi

Influence of enzymes and 
ascorbic acid on dough 
rheology and wheat 
bread quality

ABSTRACT
The combined action of ascorbic acid and two com-

mercial enzymatic complexes containing amylase and 
xylanase/amylase was analyzed to determine their ef-
fects on dough rheology and bread quality. Seven bread 
formulations containing different concentrations of these 
improvers were used in the analysis. The rheological pro-
perties of each dough formulation were determined by 
moisture, gluten and farinograph tests. The breads were 
also characterized in general aspect - especially shelf-
life - based on the presence of fungi. The dough rheo-
logy results showed that the formulation developed in the 
presence of 0.01% xylanase/amylase and 200 ppm of 
ascorbic acid was more efficient. Improved shelf-life was 
obtained from the formulations containing xylanase. The 
results showed that some technological characteristics 
of dough rheology and gluten index produced from the 
combination of these improvers can indicate in order to 
obtain specific features of the bread.

INTRODUCTION
The development of baking technology is a phenome-

non that has had a great impact on the food industry, 

ÖZET 
Ekmek reolojisi ve kalitesi üzerindeki etkilerini belirle-

mek üzere askorbik asit ile amilaz ve ksilanaz / amilaz 
içeren iki ticari enzimatik bileşenin kombine etkisi ince-
lenmiştir. Bu analizde, bu geliştiricilerin farklı konsantras-
yonlarını içeren yedi ekmek formülasyonu kullanılmıştır. 
Her bir hamur formülasyonunun reolojik özellikleri nem, 
gluten ve farinografik testlerle belirlenmiştir. Ekmekler, 
mantarların varlığına dayanarak başta raf ömrü olmak 
üzere genel yönleri ile incelenmiştir. Hamur reolojisi so-
nuçları, %0.01 ksilanaz / amilaz ve 200 ppm askorbik 
asit varlığında geliştirilen formülasyonun daha verimli 
olduğunu göstermiştir. Geliştirilmiş raf ömrü, ksilanaz 
içeren formülasyonlardan elde edilmiştir. Sonuçlar, ha-
mur reolojisinin ve bu geliştiricilerin kombinasyonundan 
üretilen gluten endeksinin bazı teknolojik özelliklerinin, 
ekmeğin belirli özelliklerini elde etmek üzere kullanılabi-
leceğini göstermiştir.   

GİRİŞ
Pişirme teknolojisinin gelişimi, gıda endüstrisinde bü-

yük bir etkisi olan ve tüketicilerin gıda kabulünü arttıran 
bir olgudur. Ekmek kalitesini arttırmak için yararlanılan 

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

and Sydnei Mitidieri Silveira2
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and has increased the acceptance of food by the consu-
mers. The use of different additives such as emulsifiers, 
oxidants and enzymes to improve the quality of bread 
is nowadays common practice. In Brazil the consump-
tion of bread reaches 30 kg per capita. Due to this high 
demand, the Brazilian market imports about 50% of the 
wheat for domestic consumption from Argentina and Ca-
nada. The Brazil is the second largest importer of wheat 
in the world, consuming 9.5 tons per year. Different im-
ported wheat blended with the national cultivars make it 
difficult to maintain the rheological properties of flour, as 
a consequence, dough and bread quality are affected. 
Similarly, there are many wheat varieties in the world, 
some of which are useful for bread making. Differences 
in baking quality of flours are affected by phenotypes and 

genotypes of wheat, and these factors determine the 
particular rheological properties of the bread.

Therefore, due to the variable technological quality of 
flour, the use of additives has become important to stan-
dardize the flour in terms of gluten strength, color and fer-
mentability. Likewise, the formation of a gluten network 
is essential for the production of bread with organoleptic 
qualities especially dough formation and bread crumb 
texture. The gluten network is responsible also for dough 
elasticity, resistance and stability, while carbon dioxide 
production is due to the action of enzymes and yeast on 
sugar. Thus, to improve the gluten network formation, the 
baking industry has been using flour improvers, among 
the oxidizing agents, which act directly on the structure 
of the gluten proteins, reinforcing the gluten network by 
the formation of disulfide bonds.

Among the oxidizing agent quite studied is ascorbic 
acid. It was stated that it has influence on the fermented 
dough behavior and the correlation with the flour compo-
sition, such as the elucidation of the mechanism as imp-
rover on bread. Another type of wheat flour improvers are 
enzymes. The enzymes most commonly used in baking 
are amylases, protease, glucose-oxidases and xylana-

emülsiyonlaştırıcılar, oksidanlar ve enzimler gibi farklı 
katkı maddelerinin kullanılması günümüzde yaygın bir 
uygulamadır. Brezilya’da ekmek tüketimi kişi başına 30 
kg’a ulaşıyor. Bu yüksek talebe bağlı olarak, Brezilya pa-
zarı, iç tüketimde kullanılan buğdayın %50’sini Arjantin 
ve Kanada’dan ithal ediyor. Brezilya, dünyada en büyük 
ikinci buğday ithalatçısıdır ve yıllık 9,5 ton tüketmek-
tedir. Ulusal çeşitlerle harmanlanmış ithal edilmiş farklı 
buğdaylar, unun reolojik özelliklerini korumayı zorlaştırır; 
sonuç olarak, hamur ve ekmek kalitesi bundan etkilen-
mektedir. Benzer şekilde, dünyada ekmek yapımında 
kullanılan pek çok buğday çeşidi vardır. Unların pişirme 
kalitesindeki farklılıklar, buğdayın fenotipleri ve genotip-
lerinden etkilenir ve bu faktörler, ekmeğin belirli reolojik 
özelliklerini belirler.

Bu nedenle, unun teknolojik kalitesinin değişkenliği ne-
deniyle unun gluten mukavemeti, renk ve fermantasyon 
açısından standart hale getirilmesi için katkı maddeleri 
kullanılması önem kazanmıştır. Aynı şekilde, gluten ağı-
nın oluşması, başta hamur formülasyonu ve ekmek kı-
rıntısı dokusu olmak üzere organoleptik niteliklere sahip 
ekmeğin üretimi için gereklidir. Gluten ağı, hamur esnek-
liği, direnç ve kararlılığından sorumluyken, karbon dioksit 
üretimi, şeker üzerindeki enzimlerin ve mayaların etkisiyle 
oluşur. Böylece, gluten ağı oluşumunu iyileştirmek için, 
fırıncılık endüstrisi, gluten proteinlerinin yapısında doğru-
dan etkili olan, disülfür bağlarının oluşmasıyla gluten ağını 
takviye eden, oksitleyici ajanlarının yanı sıra un geliştirici-
lerini de kullanmaktadır.

Üzerinde çalışılan oksitleyici ajanlardan bir tanesi de 
askorbik asittir. Bu mekanizmanın ekmek üzerindeki et-
kisi gibi fermente hamur davranışı ve un bileşimi ile olan 
korelasyonu üzerinde etkisi olduğu ifade edilmektedir. 
Bir başka buğday unu geliştiricisi ise enzimlerdir. Fırıncı-
lıkta en çok kullanılan enzimler amilazlar, proteaz, glükoz 
oksidazlar ve ksilanazlardır. Bu nedenle, ekmek artırıcı-
ların etkisini ve bu katkı maddelerinin fırıncılık ürünleri 
üzerindeki etkisini aydınlatmak için çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır; ancak, askorbik asidin ksilanaz ve amilaz 
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ses. Thus, several studies have been conducted to elu-
cidate the action of bread improvers and the combined 
effect of these food additives on bakery products, but 
few have aimed at determining the effects of the combi-
ned action of ascorbic acid with xylanase and amylase 
on process. This study aimed to analyze the effects of 
ascorbic acid and enzymes on dough rheology proper-
ties and consequently bread quality. These formulations 
combine ascorbic acid and two commercial enzymatic 
complexes containing amylase and xylanase/amylase.

MATERIALS AND METHODS
Materials
The wheat bread was prepared using wheat flour 

Specht (Food Products Ltd., Joaçaba, Brazil; moisture 
content 10%, protein 14%, fat 2.2%, ash 1.8%, car-
bohydrates 72%), dry yeast (Levsaft - Lesaffre), edib-
le salt, sugar (Alto Alegre), vegetable fat (Qualy) and 
ascorbic acid (L-AA; Sigma-Aldrich). The commercial 
enzymes used in the experiments were suitable for 
baking and produced by Granotec SA - Nutrition and 
Biotechnology (Curitiba) with the following specifica-
tions: xylanase, endo-1,4-beta-xylanase produced by 
Aspergillus oryzae (spring 2002 product brand; 4,260 
U/g) and alpha-amylase, a maltogenic alpha-amylase 
produced by Bacillus stearothermophilus (life spring B; 
5,200 U/g).

ile kombine eyleminin proses üzerindeki etkilerini be-
lirlemeyi amaçlayan çok az çalışma vardır. Bu çalışma, 
askorbik asit ve enzimlerin hamur reolojisi özellikleri ve 
buna bağlı olarak ekmek kalitesi üzerine etkilerini analiz 
etmeyi amaçlamıştır. Bu formülasyonlar, askorbik asit 
ve amilaz ve ksilanaz / amilaz içeren iki ticari enzimatik 
kompleksi birleştirmektedir.  

MALZEMELER VE YÖNTEMLER
Malzemeler 
Buğday ekmeği, buğday unu Specht (Food Products 

Ltd, Joaçaba, Brezilya, nem içeriği %10, protein %14, 
yağ %2,2, kül %1,8, karbonhidrat %72), kuru maya 
(Levsaft - Lesaffre), yenilebilir tuz, şeker (Alto Alegre), 
bitkisel yağ (Qualy) ve askorbik asit (L-AA; Sigma-Ald-
rich) kullanılarak hazırlanmıştır. Deneylerde kullanılan 
ticari enzimler, pişirme için uygundu ve Granotec SA 
- Nutrition and Biotechnology (Curitiba) tarafından şu 
spesifikasyon ile üretilmiştir: Aspergillus oryzae (spring 
2002 ürün markası, 4,260 U/g) tarafından üretilen ksila-
naz, endo-1,4-beta-ksilanaz ve Bacillus stearothermop-
hilus tarafından üretilen bir maltojenik alfa-amilaz olan 
alfa-amilaz (life spring B; 5.200 U/g). 

Enzimatik aktivitenin belirlenmesi
Ksilanaz aktivitesi (Endo-1,4-beta-xilanaz; E.C. 

3.2.1.8), Shah ve ekibine göre ölçülmüştür ve nişas-
ta şekerleştirme aktivitesini belirleme metodu olarak 
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Determination of enzymatic activity
The xylanase activity (Endo-1,4-beta-xilanase; E.C. 

3.2.1.8) was measured according to Shah et al. (2006) 
and the alpha-amylase activity (alpha-1,4-glucan gluca-
nohydrolase, EC 3.2.1.1) was used the method of de-
termining the starch saccharification activity, according 
Ammar et al. (2002). One unit of enzymes was defined 
as the amount of enzymes that produced 1 μmol of redu-
cing sugar per minute under standard conditions.

Bread making process
The dough of the wheat bread was prepared using the 

following formulation: wheat flour, 200 g; sugar, 10 g; 
edible salt, 4 g; dry yeast, 0.15 g; fat, 20 g and water, 
100 mL (Standard – without bakery additives). The test 
formulations were elaborated containing seven different 
combinations of enzymes and ascorbic acid (Table 1). 
The breads were produced in a standardized manner 
by the straight dough method, in which the ingredients 
were added to a planetary mixer (Arno, CL 390). The do-
ugh was kneaded for 2 min at medium speed and then 
shaped by the cylinder (G Paniz, CS 390). Each bread 
dough, obtained with different formulation (8 formulati-
ons drawn up in triplicate) was fermented for 2 h in a 
fermenter (Imeca, CS 390) at 35°C with 75% of humidity 
and baked for 25 min at 180°C at electrical cooker oven 
(Progás, Turbo Light intelligent PRP). Then breads were 
cooled for 30 min at room temperature, sliced and pac-
kaged for shelf-life analysis.

Determination of dough rheological properties
The rheological properties of each dough formulation 

were determined by moisture, gluten and farinograph 
tests. Analyses of wet, dry and index gluten were per-
formed according to the AACC International Approved 
Method (AACC, 2000) No. 38-12, using the Glutomatic 
device (Perten Instruments). Dough moisture was mea-
sured according to AACC method 44-15. The farinog-
raph properties were determined using AACC method 
54-21 using Brabender. The criteria assessed were water 
absorption, dough development time, dough stability, to-
lerance index, time to exhaustion and farinograph quality. 
The analyses were performed in triplicate. 

Bread analysis
Breads obtained from each formulation were analyzed for 

shelf-life and microbiology parameters. Once chilled for 1 
hour at room temperature, the breads were sliced with 1.0 
cm of thickness and 5 central slices were designated for the 
analysis of shelf-life estimative and visually structure. The 
slices were kept in the original container in a bacteriological 
incubator at 25°C and observed daily for two weeks for the 
presence of fungi on the surface, sides and bottoms of the 
samples. In addition, the breads were compared visually as 

Ammar ve ekibine göre alfa-amilaz aktivitesi (a-1,4-
glukan glukanohidrolaz, EC 3.2.1.1) kullanılmıştır. Bir 
ünite enzim, standart koşullar altında dakikada 1 μmol 
şeker azaltıcı madde üreten enzim miktarı olarak be-
lirlenmiştir.  

Ekmek yapım prosesi 
Buğday ekmeği hamuru için şu formülasyon kullanıl-

mıştır: Buğday unu, 200 g; Şeker, 10 g; yenilebilir tuz, 4 
g; Kuru maya, 0.15 g; Yağ, 20 g ve su, 100 mL (Standart 
– ekmek katkı maddeleri olmadan). Test formülasyonları, 
enzimlerin ve askorbik asidin yedi farklı kombinasyonu-
nu içerecek şekilde ayrıntılı olarak hazırlanmıştır (Tablo 
1). Ekmekler, düz hamur yöntemi ile standartlaştırılmış 
bir tarzda üretildi, içerisindeki maddeler planet mikserine 
eklendi (Arno, CL 390). Hamur, orta hızda 2 dakika bo-
yunca yoğrulmuş ve ardından silindirle şekillendirilmiştir 
(G Paniz, CS 390). Farklı formülasyonla elde edilen her 
ekmek hamuru (üçlü olarak hazırlanan 8 formülasyon) 
%75 nem ile 35 °C’de bir fermentörde (Imeca, CS 390) 
2 saat fermente edilmiş ve 180 °C’de elektrikli fırında 
(Progás, Turbo Light intelligent PRP) 25 dakika boyun-
ca pişmiştir. Daha sonra ekmekler oda sıcaklığında 30 
dakika soğutulmuş, raf ömrü analizi için dilimlenmiş ve 
paketlenmiştir. 

Hamurun reolojik özelliklerinin belirlenmesi
Her bir hamur formülasyonunun reolojik özellikleri 

nem, gluten ve farinografik testlerle belirlendi. Islak, 
kuru ve indeks gluten analizleri, Glutomatic cihazı (Per-
ten Instruments) kullanılarak, 38-12 sayılı AACC Ulus-
lararası Onaylı Yönteme (AACC, 2000)  uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. Hamur nemi, AACC metodu 44-
15’e göre ölçülmüştür. Farinografik özellikler, Braben-
der ile AACC yöntemi 54-21 kullanılarak belirlenmiştir. 
Değerlendirilen kriterler arasında su absorbsiyonu, ha-
mur gelişme zamanı, hamur stabilitesi, tolerans indek-
si, ve farinografik kalite bulunmaktadır. Analizler üçer 
defa tekrarlanmıştır.   

Ekmek analizi 
Her formülasyondan elde edilen ekmekler, raf ömrü ve 

mikrobiyoloji parametreleri açısından analiz edildi. Oda 
sıcaklığında 1 saat soğutulduktan sonra, ekmekler 1,0 
cm kalınlıkta dilimlenmiş ve raf ömrü tahmini ve görsel 
yapı analizi için 5 merkezi dilim seçilmiştir. Dilimler, 25 
°C’de bakteriyolojik bir inkübatörde orijinal kabında tu-
tulmuş ve örneklerin yüzeyinde, kenarlarında ve diple-
rinde mantar varlığı için iki hafta boyunca günlük olarak 
gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, ekmekler, kırıntı yapısı, 
kabuk rengi ve kırıntı rengi açısından görsel olarak karşı-
laştırılmış ve nitelikli olarak deneyimli fırıncılar tarafından 
değerlendirilmiştir.  
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to crumb structure, shell color and crumb color, and judged 
qualitatively by experienced bakers.

Statistical analysis
The results were subjected to statistical analysis of va-

riance (ANOVA) and Tukey’s multiple comparison tests. 
The statistical differences in the samples were tested 
with p < 0.05 using the BioStat 5.0 software.

RESULTS AND DISCUSSION
Firstly the enzymatic activities of the two commercial 

enzymes for the presence of xylanase (spring 2002) and 
amylase (spring life B) was determined. According to the 
results, the additive for baking spring life B presented an 
alpha-amylase activity of 5,851 U/g, slightly higher than 
specified on the package (5,200 U/g). Moreover, the xyla-
nase activity of the product spring 2002 was 1,898 U/g, 
significantly lower than the specified by the enterprise 
(4,260 U/g), and also showed amylase activity of 4,991 
U/g (Figure 1), not informed by the manufacturer. This 
data is important because the combined use of enzymes 
can lead to the over-amylase; this is an overdose of alp-
ha- amylase and in consequence leading to deleterious 
effects on bread.

In preliminary analysis (data not shown), the best con-
centration of each commercial improver was determined 
separately. The enzyme additives containing alpha-amy-
lase (life spring B) or xylanase/amylase (spring, 2002) 
showed better results of bread volume and properties of 
dough rheological in a concentration of 0.02 and 0.01%, 
respectively, an intermediate concentration according to 
manufacturer’s indications. Based on these results the 
design of the formulations was elaborated.

İstatistiksel analiz
Sonuçlar, istatistiksel varyans analizi (ANOVA) ve 

Tukey’in çoklu karşılaştırma testlerine tabi tutulmuştur. 
Numunelerdeki istatistiksel farklılıklar, BioStat 5.0 yazılı-
mı kullanılarak p <0.05 ile test edilmiştir. 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Öncelikle, iki ticari enzimin ksilanaz (spring life 2002) 

ve amilaz (spring life B) varlığı için enzimatik faaliyetleri 
belirlendi. Elde edilen sonuçlara göre, spring life B katkı 
maddesi, paket üzerinde belirtilen değerden biraz daha 
yüksek (5,200 U / g) bir alfa-amilaz aktivitesi göster-
miştir. Üstelik, spring 2002 ürününün ksilanaz aktivitesi 
1.898 U / g’dır ve işletme tarafından belirtilen değerden 
(4.260 U/g) belirgin olarak düşüktür ve ayrıca imalatçı 
tarafından bildirilmeyen 4,991 U/g amilaz aktivitesi gös-
termiştir (Şekil 1). Bu veriler önemlidir, çünkü enzimlerin 
kombine kullanımı aşırı amilaza neden olabilir; bu, aşırı 
doz bir alfa-amilazdır ve sonuç olarak ekmek üzerinde 
zararlı etkilere yol açar. 

Ön analizde (veriler verilmemiştir), her bir ticari geliş-
tiricinin en iyi konsantrasyonu ayrı olarak belirlenmiştir. 
alfa-amilaz (life spring B) veya ksilanaz / amilaz (spring, 
2002) içeren enzim katkı maddeleri, sırasıyla %0.02 ve 
%0.01 konsantrasyon ile daha iyi ekmek hacmi ve ha-
mur reolojik özellikleri göstermiştir ve bu değerler, üre-
ticilerin endikasyonlarına göre ara konsantrasyon olma 
özelliğine sahiptir. Bu sonuçlara dayanarak, formülas-
yonların tasarımı ayrıntılı olarak hazırlanmıştır. Test edi-
len yedi formülasyon için hamur reolojik özelliklerinin 
(farinografik, nem ve gluten) analiz sonuçları, Tablo 2 ve 
3’te görüldüğü üzere, standart formülasyon (geliştirici 
kullanımı olmadan gerçekleştirilen kontrol) ve birbirleri ile 



Organized by :
AEMIC
51 rue de l’Échiquier, 75010 Paris 
FRANCE

Information & registration :
+33 (0)1 47 07 20 69 
info@aemic.com 
www.aemic.com / www.jtic.eu

JTIC INTERNATIONAL

www.jtic.eu T h e  M i l l i n g  a n d  C e r e a l  I n d u s t r i e s  M e e t i n g

9 & 10 NOV.

P A R I S 
2 0 1 6
PARIS EVENT CENTER

PORTE DE LA VILLETTE

i n t e r n a t i o n a l

www.jtic.eu

Follow the JTIC on:

9 & 1 0
novembre

Cereal industry suppliers, industrial facilities & equipment, 
raw materials, ingredients …

Aemic
Aemic Paris

@AemicFR Aemic – JTIC Aemic/JTIC

Technical, financial and scientific conferences 
Interventions of expert speakers and round tables

dedicated to innovation



62 October-December • Ekim-Aralık 2016 BBM MAGAZINE

artıcle • makale

The results of the analysis of dough rheological pro-
perties (farinograph, moisture and gluten) for the seven 
formulations tested showed that, in comparison with the 
standard formulation (control without improvers) or with 
each other, some parameters improved while other para-

meters worsened as summarized in Tables 2 and 3.

An important test to check the action of improvers on 
dough rheology is the farinograph. As regards the farinog-
raph characteristics analyzed, water absorption was not 
significantly different (p > 0.05) in the standard and test 
formulations (Table 2). However, dough development time 
was significantly lower for the formulation containing alpha-
amylase and ascorbic acid (formulation 4), and longer for 
the formulation containing xylanase/amylase and ascorbic 
acid (formulation 5). Although a shorter development time 
indicates that the gluten network formation takes less time, 
with less energy input on the dough, on the other hand this 
may reflect a weakened dough and low gluten quality. The-
se data are evidenced by the tolerance index, breakdown 
time and stability parameters, in which only formulation 5 
(xylanase/amylase and ascorbic acid) showed a significant 
improvement (Table 2). The behavior of these parameters 
indicate that the flour is considered stronger, its power is 
improved as compared with control (formulation 1, without 
the additives) or with the other formulations.

Farinograph quality indicates the general quality of the 
mixture and water absorption in the dough of wheat flo-
ur. As might be expected, formulation 5 (Table 2) was 
improved, while formulations 3, 4 and 6 had the worst 
performance. The other formulations did not change sig-
nificantly compared with the standard. The deterioration 
in bread quality can be explained by an excess of impro-
vers or combinations of these, as had been expected for 
formulation 6, which contained excess of xylanase and 
especially of amylase. Although that bread formulations 

karşılaştırıldığında, bazı parametrelerin iyileştiğini, diğer 
parametrelerin ise daha da kötüleştiğini göstermiştir. 

Hamur reolojisinde geliştiricilerin aktivitesini kontrol 
etmek için önemli başka bir test de farinograftır. Analiz 

edilen farinografik özelliklere gelince, su absorbsiyonu, 
standart ve test formülasyonlarında çok farklı değildir 
(p> 0.05) (Tablo 2). Bununla birlikte, hamur gelişme 
zamanı, alfa-amilaz ve askorbik asit (formülasyon 4) 
içeren formülasyon için daha düşük ve ksilanaz / ami-
laz ve askorbik asit (formülasyon 5) içeren formülasyon 
için daha uzundur. Kısa bir gelişme süresi, gluten ağ 
oluşumunun, hamur üzerinde daha az enerji ile daha az 
zaman aldığını göstermesine rağmen, bu durum, zayıf-
latılmış bir hamur ve düşük gluten kalitesini yansıtabilir. 
Bu veriler, sadece formülasyon 5’in (ksilanaz / amilaz 
ve askorbik asit) önemli bir iyileşme gösterdiği tolerans 
indeksi, parçalanma zamanı ve stabilite parametreleri 
ile kanıtlanmıştır (Tablo 2). Bu parametreler, unun daha 
güçlü kabul edildiğini ve gücünün, kontrol (formülasyon 
1, katkı maddeleri olmadan) veya diğer formülasyonlar 
ile karşılaştırıldığında daha fazla olduğunu göstermek-
tedir. 

Farinograf kalitesi, karışımın genel kalitesini ve buğ-
day unu hamurundaki su emilimini belirtir. Beklendiği 
gibi formülasyon 5 (Tablo 2) gelişmiş bir özellik kazan-
maktadır; formülasyon 3, 4 ve 6 en kötü performansa 
sahip olanlar olmuştur. Diğer formülasyonları, stan-
dartla kıyaslandığında önemli ölçüde değişmedi. Ek-
mek kalitesindeki bozulma, fazla ksilanaz ve özellikle 
amilaz içeren formülasyon 6 için beklendiği gibi, aşırı 
dozda geliştiriciler veya bunların kombinasyonları ile 
açıklanabilir. Farklı ksilanaz konsantrasyonlarına sahip 
ekmek formülasyonları, ekmeğe özgü hacimler üzerin-
de önemli farklılıklar göstermez ve aşırı seviyelerde bile 
olsa (200 ppm’e kadar) askorbik asit, hamur üzerinde 
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with different concentrations of xylanase does not present 
significant differences on bread specific volumes, and of 
ascorbic acid even in excessive levels are not deleterious 
in dough (up 200 ppm), perhaps because of the limited 
presence of oxygen necessary for its action. Formulati-
on 3 shows a possible excess of amylase too since the 
enzyme is present in both additives - life spring B (5,891 
U/g) and spring 2002 (4,991 U/g). According to Van der 
Maarel et al. (2002), the overdose of amylase makes the 
dough stickier due to the production of maltodextrin, da-
maging dough quality. Formulations 4 and 5, on the other 
hand, showed the highest volume and best structure and 
color crumb, according to visual comparison of the expe-
rienced bakers. Despite the worsening of the farinograph 
parameters (with the exception of development time), in 
formulation 4, the action of amylase together with ascor-
bic acid possibly determined the final quality of the bread 
(Figure 2). At appropriate concentrations, this enzyme 
acts on the starch to increase fermentable sugars, inter-
fering directly on bread volume, once the sugar released 
is one of the factors that affect the yeast cell growth and 
consecutively the production of CO2 gas.

The presence of proteins is another important factor 
determining the quality of the flour or mixtures. This is 
because there is a direct correlation between protein 
percentage and gluten formation, which finally affects 
bread quality. In the gluten analysis, formulation 5 (which 
showed better results in a previous analysis) showed no 
statistically significant difference compared with control, 
despite having a higher amount of wet gluten (Table 3). 
However, in the analysis of dry gluten, formulations 3 and 
4 showed a decrease, whereas other formulations sho-
wed no significant differences. Finally, in the gluten index 
analysis, formulation 6 showed a value similar to control, 
while formulations 5, 7 and 8 showed a lower value and 
formulations 1, 2 and 3 showed a significant increase 
compared to control (highlighted in Table 3). 

The results therefore indicate that there is no direct cor-
relation between index and wet gluten, as suggested by 
Enriquez et al. (2003). Although the gluten index parameter 
is indicative of gluten quality and gluten strength, this is 
not always associated with a large bread volume. This was 
evidenced by formulation 5, which produced bread with 
higher volume and the results of gluten analysis showed 
lower gluten index. Evidently, this occurs because the fac-
tors involved in the final quality of bread are diverse and 
quite complex. Therefore, rheological parameters such as 
gluten index are not always able to account for final quality. 
Rouillé et al. (2000) showed that, despite the interference 
of different formulations containing ascorbic acid and alp-
ha-amylase with hemicellulose activity, the mixing conditi-
ons appeared to be the main factor affecting bread volu-

zararlı değildir (200 ppm’e kadar) ve bunun nedeni, ge-
rekli olan oksijenin sınırlı miktardaki varlığı olabilir. For-
mülasyon 3, muhtemelen amilaz fazlalığını gösterir, zira 
enzim, life spring B (5,891 U / g) ve spring 2002’de 
(4,991 U / g) de mevcuttur. Van der Maarel ve ekibine 
göre (2002), amilazın aşırı dozajı, maltodextrin üreti-
minden ötürü hamuru yapışkan kılar ve hamur kalitesini 
düşürür. Öte yandan, formülasyon 4 ve 5, deneyimli fı-
rıncıların görsel karşılaştırmasına göre en yüksek hacim 
ve en iyi yapı ve renk kırıntısını göstermiştir. Farinograf 
parametrelerinin (gelişim zamanı hariç) kötüleşmeleri-
ne rağmen, formülasyon 4’te amilazın, askorbik asit ile 
birlikte aktivitesi, ekmeğin nihai kalitesini belirlemiştir 
(Şekil 2). Uygun konsantrasyonlarda, bu enzim, fer-
mente edilebilir şekerleri arttırmak için nişastaya etki 
edip, doğrudan ekmek hacmini etkiler ve bu durum, 
maya hücresi büyümesini ve bunun bir sonucu olarak 
CO2 gazı üretimini etkiler.   

Protein varlığı, un veya karışımların kalitesini belirle-
yen önemli bir faktördür. Bunun nedeni, protein yüzdesi 
ile gluten oluşumu arasında ekmek kalitesini etkileyen 
doğrudan bir korelasyonun olmasıdır. Gluten analizin-
de, formülasyon 5 (daha önceki bir analizde daha iyi 
sonuçlar verdi), daha fazla ıslak glutene sahip olmasına 
rağmen, kontrol ile karşılaştırıldığında istatistiksel ola-
rak anlamlı bir fark göstermemiştir (Tablo 3). Bununla 
birlikte, kuru gluten analizinde formülasyon 3 ve 4’te 
azalma görülürken, diğer formülasyonlarda önemli bir 
fark bulunamamıştır. Son olarak, gluten indeks anali-
zinde, formülasyon 6, kontrollere benzer bir değer gös-
terirken; formülasyon 5, 7 ve 8 daha düşük bir değer 
göstermiştir ve formülasyon 1, 2 ve 3, kontrol ile kar-
şılaştırıldığında belirgin bir artış göstermiştir (Tablo 3’te 
gösterilmiştir). 

Sonuçlar, bu nedenle, Enriquez ve ark.nın önerdiği 
gibi, indeks ile yaş gluten arasında doğrudan bir ko-
relasyon olmadığını ortaya koymaktadır (2003). Gluten 
indeksi parametresi, gluten kalitesini ve gluten mukave-
metini göstermesine rağmen, bu her zaman geniş bir ek-
mek hacmiyle ilişkili değildir. Bu, daha yüksek hacimde 
ekmek üreten formülasyon 5 ile kanıtlanmıştır ve gluten 
analizinin sonuçları daha düşük glüten indeksi göster-
miştir. Açıkçası, bunun nedeni ekmeğin son kalitesinde 
yer alan faktörlerin çeşitliliği ve oldukça karmaşık olma-
sıdır. Dolayısıyla, gluten indeksi gibi reolojik parametre-
ler her zaman nihai kaliteyi açıklayamaz. Rouillé ve ark. 
(2000), hemiselüloz aktiviteli askorbik asit ve alfa-amilaz 
içeren farklı formülasyonların etkileşimine rağmen, ka-
rıştırma koşullarının ekmek hacmini etkileyen ana fak-
tör olduğu ortaya koymuşlardır. Böylece, sonuçlarımıza 
göre, imalat koşulu üzerinde test edilen formülasyonlar 
arasında en iyi sonucu veren formülasyon 5’tir (Şekil 2, 
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me. Thus, in our results, among the tested formulations on 
manufacture condition the best overall results presented 
was the formulation 5 (Figure 2, Tables 2 and 3). 

In general, the analysis of the structure of the breads 
obtained with different formulations indicated that amyla-
se (life spring B) was found to have a good impact on bre-
ad characteristics such as volume and visual structure, 
when compared to bread produced with standard formu-
lation. As suggested by Ammar et al. (2002), the use of 
amylase on bread formulation to the obtainment of bread 
with a lower weight, higher volume and greater retenti-
on of softness, even after several days of conservation. 
Similarly, the bread made with the addition of xylanase/
amylase (spring 2002) presented a smaller alveolar struc-
ture and larger volume in visual analysis of professional 
bakers (Figure 2). According to Shah et al. (2006), the 
use of partially purified xylanase from Aspergillus foeti-
dus on dough has a positive influence on bread attributes 
such as crumb structure and loaf volume and promotes 
a significant improvement in textural properties, in accor-
dance with the sensorial evaluation and the rheological 
properties. This improvement in texture is probably due 
to the redistribution of water, which increases the volu-
me of the gluten and increases extensibility, resulting in a 
better oven spring. Bread formulations made from whole 
grain wheat flour and added with xylanase also had spe-
cific volumes significantly higher than those of the control 
sample. Bread obtained from formulation containing only 
ascorbic acid as improver has the volume visually higher 
and a more homogeneous alveolar structure as compa-
red with the standard. Ascorbic acid is one of the most 
commonly used baking improvers due to its properties, 
which lead to an increase in dough strength and conse-
quently in bread volume acting specifically on the final 
rise of dough. This oxidizing agent acts directly on the 
structure of gluten proteins, enhancing the gluten net-
work through the formation of disulfide bonds. 

Regarding the results of microbiological analysis per-
formed the breads obtained with different formulations 
was not detected, the occurrence were filamentous fun-
gi, yeasts, coliforms at 45°C or Salmonella sp. This is 
expected because after baking bread, microbiological 
levels decrease dramatically.

Another study performed was of the shelf-life determi-
nation. According to the results (data not showed) the 
bread control without the addition of improvers had a 
shelf-life of 7 days on average, showing high concent-
ration of filaments fungi in this period. All formulations 
containing xylanase showed a statistically significant hig-
her shelf-life, especially formulation 6 containing excess 
alpha-amylase, xylanase and ascorbic acid, which in all 

Tablolar 2 ve 3). 

Genel olarak, farklı formülasyonlar ile elde edilen ek-
meğin yapısının analizi, amilazın (life spring B), stan-
dart formülasyonla üretilen ekmeğe kıyasla hacim ve 
görsel yapı gibi ekmek özellikleri üzerinde iyi bir etkiye 
sahip olduğunu göstermiştir. Ammar ve ekibinin de 
(2002) belirttiği üzere, ekmeklik formülasyonda ami-
laz, birkaç gün sonra bile, daha düşük bir ağırlık, daha 
yüksek hacim ve daha fazla yumuşaklık gibi özellikleri 
korumaktadır. Benzer şekilde, ksilanaz / amilaz (spring 
2002) ilavesi ile yapılan ekmek, profesyonel fırıncıların 
görsel analizinde daha küçük bir alveolar yapı ve daha 
büyük hacim sunmuştur (Şekil 2). Shah ve ark. (2006) 
göre, hamur üzerinde Aspergillus foetidus’un kısmen 
saflaştırılmış ksilanaz kullanımı, kırıntı yapısı ve ekmek 
hacmi gibi ekmek özellikleri üzerinde olumlu bir etkiye 
sahiptir ve duyusal değerlendirme ve reolojik özellik-
lere uygun olarak dokusal özelliklerde belirgin bir iyi-
leşmeyi desteklemektedir. Dokudaki bu gelişme muh-
temelen suyun yeniden dağılımına bağlıdır; bu, suyun 
gluten hacmini arttırır ve uzayabilirliği arttırır ve daha 
iyi bir ekmek kaynağı oluşturur. Tam taneli buğday 
unundan yapılmış ve ksilanaz eklenen ekmek formü-
lasyonları, kontrol numunesininkinden belirgin olarak 
daha yüksek spesifik hacimlere sahiptir. Geliştirici ola-
rak sadece askorbik asit içeren formülasyondan elde 
edilen ekmeğin hacmi, görsel açıdan daha yüksektir 
ve standartla karşılaştırıldığında daha homojen bir al-
veolar yapıya sahiptir. Askorbik asit, pişirmenin son 
evresinde hamurun gücünde ve dolayısıyla hacminde 
artış sağlayan özelliklerinden dolayı en çok kullanılan 
pişirme geliştirici maddelerinden biridir. Bu oksitle-
yici madde doğrudan gluten proteinlerinin yapısına 
etki ederek disülfid bağlarının oluşumu ile gluten ağını 
güçlendirir. 

Yapılan mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre, farklı 
formülasyonlar ile elde edilen ekmekler tespit edileme-
miş ve sonuç, 45 °C’de filament mantar, maya, koliform-
lar veya Salmonella sp. olmuştur. Bunun nedeni, ekmek 
piştikten sonra mikrobiyolojik seviyelerin belirgin bir şe-
kilde azalmasıdır.

Yapılan bir başka çalışma raf ömrünün belirlenme-
sine ilişkindi. Sonuçlara göre (veriler gösterilmemiştir), 
iyileştirici olmadan yapılan ekmek kontrolü, ortalama 
7 gün raf ömrüne işaret etmiştir ve bu süre içinde fi-
lament mantarların yüksek konsantrasyonunu söz ko-
nusu olmuştur. Başta tüm testlerde ortalama 13 gün 
raf ömrünü gösteren ve aşırı alfa-amilaz, ksilanaz ve 
askorbik asit içeren formülasyon 6 olmak üzere, ksi-
lanaz içeren tüm formülasyonlar, istatistiksel olarak 
anlamlı yüksek bir raf ömrünü ortaya koymuştur. Bu 
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tests had a shelf-life of 13 days on average. These data 
require further study, especially to evaluate the correlati-
on between the use of xylanase with a longer shelf-life. 
This analysis suggests that some combinations of impro-
vers can be recommended for specific bread characteris-
tics or applications. Examples of these applications are to 
obtain bread with higher volume, retard the retro gradati-
on of bread, bleach bread, extended shelf-life or improve 
other parameters to improve baking performance.

CONCLUSION
The findings in this study have shown the potentiality 

of the combined use of improvers in bread production. 
Specific formulations in different combinations of ascor-
bic acid and xylanase and/or amylase were shown to pro-
duce particular effects on the rheological properties of 
dough. These combinations can be used to produce qu-
ality bread with specific characteristics. The formulation 
that showed the best dough rheology results was 0.01% 
xylanase/amylase (spring 2002) and 200 ppm of ascor-
bic acid. It produced good bread characteristics such as 
a large volume, as did the formulation combining alpha- 
amylase (life spring B) and ascorbic acid. All formulations 
containing xylanases showed increased shelf-life, most 
particularly the formulation containing excessive impro-
vers which, despite an impaired dough rheology, showed 
the most extended shelf-life. A further study of the impact 
of these formulations on the sensory properties of bread 
is required, as well as additional studies on other rheolo-
gical parameters, particularly to elucidate related bioche-
mical processes or the ratio of the interactions between 
these improvers and the properties of different flours. 

veriler, özellikle ksilanazın daha uzun bir raf ömrü ile 
kullanımı arasındaki korelasyonu değerlendirmek için 
daha fazla çalışma gerektirmektedir. Bu analiz, belirli 
ekmek özellikleri veya uygulamaları için bazı iyileşti-
riciler kombinasyonlarının önerilebileceğini göster-
mektedir. Bunlara daha yüksek hacimde ekmek elde 
etmek, ekmek retrogradasyonunu azaltmak, ekmeği 
ağartmak, raf ömrünü uzatmak veya fırınlama perfor-
mansını artırmak için diğer parametreleri iyileştirmek 
gibi uygulamalar örnek olarak verilebilir. 

SONUÇ 
Bu çalışmadaki bulgular, geliştiricilerin ekmek üreti-

minde kombine kullanımının potansiyelini göstermiştir. 
Askorbik asit ve ksilanaz ve / veya amilazın farklı kom-
binasyonlarındaki spesifik formülasyonların, hamurun 
reolojik özellikleri üzerinde belirli etkiler ürettiği gösteril-
miştir. Bu kombinasyonlar, belirli özelliklere sahip kalite-
li ekmek üretmek için kullanılabilir. En iyi hamur reolojisi 
sonuçlarını gösteren formülasyon %0.01 ksilanaz / amilaz 
(spring 2002) ve 200 ppm askorbik asittir. Alfa-amilaz (life 
spring B) ve askorbik asidi birleştiren formülasyonda ol-
duğu gibi, büyük bir hacim gibi iyi ekmek özellikleri ortaya 
çıkmıştır. Ksilanazlar ihtiva eden tüm formülasyonlar raf 
ömrünü uzatmıştır, özellikle de bozulmuş bir hamur reolo-
jisine rağmen en fazla raf ömrü gösteren aşırı geliştiricileri 
içeren formülasyon. Özellikle ilgili biyokimyasal işlemleri 
veya bu geliştiriciler arasındaki etkileşimlerin oranını ve 
farklı unların özelliklerini aydınlatmak üzere diğer reolojik 
parametrelere ilişkin ilave çalışmaların yanı sıra, bu formü-
lasyonların ekmeğin duyusal özellikleri üzerindeki etkisine 
ilişkin daha ileri bir çalışma gereklidir.   

*This article was originally published in African Journal of Biotechnology (Vol. 15(3), pp. 55-61, 20 January, 2016)
*Bu makale  ilk olarak African Journal of Biotechnology  (Vol. 15(3), pp. 55-61, 20 January, 2016) isimli dergide yayımlanmıştır.
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Avustralya, Yeni Zelanda ve 
Papua Yeni Gine’de Makarna, 
Bisküvi ve Ekmek

PAstA, Biscuit And BrEAd 
in AustrAliA, nEw ZEAlAnd 
And PAPuA nEw GuinEA

Et tüketiminin yaygın olduğu avustralya ve yeni Zelanda’da deniz ürünlerinin yanı sıra, çeşitli sebze 
ve meyveler de ekmek, makarna ve bisküvi tüketiminin çeşitlenmesine temel oluşturmuştur. Papua 
yeni Gine ise vejetaryen ağırlıklı bir mutfağa sahiptir. dolayısıyla yemeklerinde en çok göze çarpan 
ürünler muz, Hindistan cevizi, limon ve yeşil yapraklı sebzelerle hazırlanan ekmek, krep, noodle gibi 
yiyeceklerdir. 

In australia and new Zealand, where consumption of meat is common, sea food as well as various 
vegetables and fruits have laid the basis for diversification in consumption of bread, pasta and bis-
cuit. the cuisine of Papua new Guinea is primarily vegetarian. therefore, their most outstanding 
food products are bread, crepes and noodles with banana, coconut, lemon and green vegetables.

The food culture of Australia, New Zealand and Papua 
New Guinea bears remarkable traces of the cuisines of 
Britain, south east Asia and the Mediterranean. Howe-
ver, the dishes prepared with authentic food products of 
these regions also have an important role. 

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine’nin ye-
mek kültürü ağırlıklı olarak Britanya, güneydoğu Asya ve 
Akdeniz mutfağından izler taşımaktadır. Bunun yanı sıra, 
bölgelerin kendine özgü gıdalarıyla da hazırlanan yiye-
cekler önemli bir yer tutmaktadır. 
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In Australia and New Zealand, where consumption of 
meat is common, sea food as well as various vegetab-
les and fruits have laid the basis for diversification in 
consumption of bread, pasta and biscuits. Fruits, inc-
luding lemon, coconut, mango are used in bread and 
biscuits, while seafood such as shrimps, clams and fish 
are consumed with pasta and noodle. The cuisine of 
Papua New Guinea is primarily vegetarian. Therefore, 
their most outstanding food products are bread, crepes 
and noodles with banana, coconut, lemon and green 
vegetables.

BREAD CONSUMPTION IN AUSTRALIA 
Before Europeans reached Australia in lots in the 18th 

century, the nutrition habits of Australian natives were 
based on indigenous plants and hunted animals. With 
the onset of the colonial era, the basic food of the pe-
ople living in the country was turned into bread, salted 

Et tüketiminin yaygın olduğu Avustralya ve Yeni 
Zelanda’da deniz ürünlerinin yanı sıra çeşitli sebze ve 
meyveler de ekmek, makarna ve bisküvi tüketiminin çe-
şitlenmesine temel oluşturmuştur. Limon, Hindistan ce-
vizi, mango gibi meyveler ekmek ve bisküvide; karides, 
midye ve balık gibi deniz ürünleri ise makarna ve noodle 
tüketiminde göze çarpmaktadır. Papua Yeni Gine ise ve-
jetaryen ağırlıklı bir mutfağa sahiptir. Dolayısıyla yemekle-
rinde en çok göze çarpan ürünler muz, Hindistan cevizi, 
limon ve yeşil yapraklı sebzelerle hazırlanan ekmek, krep, 
noodle gibi yiyeceklerdir.  

AVUSTRALYA’DA EKMEK TÜKETİMİ 
Avrupalıların 18. yüzyılda kafileler halinde Avustralya’ya 

ulaşmalarından önce, Avustralya yerlilerinin beslenme 
alışkanlığı bölgede yetişen bitkilere ve avladıkları bazı 
hayvanlara dayanmaktaydı. Koloni döneminin başlama-
sıyla ülke toprakları üzerinde yaşayan insanların temel gı-
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meat and tea. British colonialism in Australia brought 
about an influence of the British and Celtic cuisine in 
the region. 

The bread culture in Australia dates back to centuries 
ago. The traditional bread of the country is the Dam-
per Bread, which is made of wheat flour by shepherds 
baking it in their camp fire. The dough was made only 
with flour and water, and it was typically prepared in a 
size that can be wrapped around a stick to be baked 
in a camp fire, to keep the stomach full. Damper bread 
today is often baked by travellers and campers, or sold 
at bakeries with fruits added as ingredients as a traditi-
onal bread. 

Today, Australian bread producers are faced with a 
remarkable change. There is an increasing competition 
among the bakeries located inside supermarkets, which 
has pushed the consumers away from typical bread 
produced at factories to industrial bakeries focused on 
producing special artisanal products. Nutritional ideas 
gaining popularity and increasing sensitivity for gluten 
has also forced the industry to transform itself towards 
production of special bread varieties. As a result, in-
dustrial producers have started to produce more healthy 
bread varieties enriched with various vitamins. In this 
respect, the increasing bread consumption in Australia 
mainly concentrates on fresh, premium products which 
give a home-made feeling. 

In the central areas of Australia, the wheat flour is so-
metimes replaced by a local type of corn and spinifex 

dası ekmek, salamura et ve çaydan oluşmaya başlamış-
tır. Britanyalıların Avustralya’da koloni kurması, bölgenin 
mutfağının büyük ölçüde İngiliz ve Kelt mutfağından etki-
lenmesine sebep olmuştur. 

Ekmek kültürünün Avustralya’da yüzyıllar öncesine da-
yandığı söylenebilir. Ülkenin geleneksel ekmeği Damper 
Ekmeği olarak bilinen, buğday unundan yapılan, çobanla-
rın kamp ateşlerinde pişirmek suretiyle hazırladığı ekmek 
türüdür. Hamuru yalnızca un ve su kullanılarak yapılırdı 
ve çoğu zaman tok kalmak amacıyla, bir çubuğa sarılıp 
kamp ateşinde pişirilecek boyutta hazırlanırdı. Damper 
ekmeği günümüzde daha çok gezginler ve kampçılar ta-
rafından yapılmakta ya da içine meyveler eklenmek sure-
tiyle geleneksel ekmek olarak fırınlarda satılmaktadır. 

Günümüzde, Avustralyalı ekmek üreticilerinin büyük 
bir değişimle karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Sü-
permarketlerin içinde yer alan fırınlarda artan bir rekabet 
gözleniyor ve bu da tüketicileri zaman içinde fabrikada 
üretilen tipik ekmeklerden artizan, özel ürünler üretmeye 
odaklanan endüstriyel fırınlara itmiştir. Beslenme konu-
sunda yaygınlaşan fikirler ve artan glüten hassasiyeti en-
düstrinin de özel ekmek üretimine doğru evrimleşmesine 
neden olmuştur. Bunun neticesinde daha sağlıklı sayıla-
bilecek, çeşitli vitaminlerle zenginleştirilmiş ekmekler en-
düstriyel üreticilerce daha çok üretilir olmuştur. Bununla 
birlikte, Avustralya’da artan ekmek tüketimi evde pişi-
rilmiş hissi uyandıran, taze premium ürünler daha çok 
tercih edilmeye başlanmıştır. 

Avustralya’nın orta kesimlerinde ekmek ununa buğday 
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plant, which is an authentic plant of Australia. One of 
the most important delicacies in modern bread culture 
is ginger. Used in almost all kind of baked products from 
biscuits to puddings, the ginger has also come into use 
in bread. Furthermore, the other popular varieties inclu-
de spicy soda bread, bread with goat cheese and pota-
to, rolled bread with rosemary, home-made pita bread, 
corn bread baked in pan, tortilla bread made of wheat 
flour, and corn bread with cheese and onions. 

Although bread is the fundamental food product, the 
breakfast culture in Australia involves various grain-ba-
sed products. Low-sugar cereals with rich fibre content 
are very popular. Lamington pancake seasoned with co-
conut slices are among the preferred food products for 
breakfast. 

PASTA CONSUMPTION IN AUSTRALIA 
According to the data of International Pasta Organi-

zation (IPO), pasta consumption per capita is 4 kg per 
year in Australia. Australians are known to prefer grains 
and grain-based products as compared to other food 
groups. Pasta is considered as one of the fundamental 
food products in Australia, and it is often consumed as 
the main dish for dinner. The most popular varieties of 
industrial pasta are spaghetti, vermicelli and fresh pasta 
filled with fresh ingredients. 

As is the case for the whole world, Australia has also 
been influenced by other cuisines. Therefore, it is not 
surprising for an Australian to have Italian pasta sauces 
or Chinese noodles at their dinner tables. Australians 
have a pasta culture that is similar to Italians, and they 
are fond of seasoning their pasta with seafood. The 

unundan başka, yerli bir darı türü ve yine Avustralya’ya 
özgü spinifeks otu da karıştırılabilmektedir. Modern ek-
mek kültüründe ise en önemli tatlardan biri zencefildir. 
Bisküviden pudinge, hemen hemen her türlü unlu mamul 
grubunun içine karıştırılan zencefil, somun ekmeklerde 
de yerini almıştır. Bunun dışında, baharatlı sodalı ekmek, 
keçi peynirli ve patatesli ekmek, biberiyeli rulo ekmek, ev 
yapımı pide tipi ekmek, tavada kızartılarak pişirilen mısır 
ekmeği, buğday unundan yapılan tortilla ekmeği, peynirli 
ve soğanlı mısır ekmeği oldukça popülerdir. 

Ekmek her ne kadar en temel gıda olsa da, Avustral-
yalıların kahvaltı alışkanlıkları tahıl bazlı çeşitli ürünleri de 
içermektedir. Lif içeriği oldukça yüksek, düşük şekerli 
tahıl gevrekleri oldukça popüler gıdalardandır. Hindistan 
cevizi dilimleri ile tatlandırılan Lamington pankeki de kah-
valtıda tercih edilen yemeklerdendir. 

AVUSTRALYA’DA MAKARNA TÜKETİMİ 
Uluslararası Makarna Organizasyonu (IPO) verilerine 

göre, Avustralyalıların yıllık kişi başı makarna tüketimi 
4 kg olarak bilinmektedir. Diğer gıda gruplarına kıyasla, 
Avustralyalıların en çok tahıl ve tahıl bazlı ürünleri tercih 
ettiği bilinmektedir. Makarna, Avustralyalılar tarafından 
temel gıdalardan biri olarak görülmekte ve akşam ye-
meğinde ana yemek olarak tercih edilmektedir. Ülkede 
ağırlıklı olarak tercih edilen endüstriyel makarna tipleri 
spagetti, kesme makarna ve içi çeşitli malzemelerle dol-
durulmuş taze makarnadır. 

Tüm dünyada olduğu gibi Avustralya’nın da çeşitli mut-
faklardan etkilendiğini söylemek yanlış olmaz. Bu sebep-
le, Avustralyalıların sofralarında İtalyan mutfağından soslu 
makarna, Çin mutfağından da noodle görmek şaşırtıcı de-
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sauces made with tuna, shrimps and snapper fish are 
very popular. Also, various locally cultivated vegetab-
les, including asparagus, broccoli, celery, cauliflower, 
leek and squash are important ingredients for sauces. 
Noodle consumption is also common in Australia, and 
the most preferred varieties are noodle in curry sauce, 
noodle with chicken, noodle with barbecue sauce, fried 
noodle and spicy noodle with veal. 

BISCUIT CONSUMPTION IN AUSTRALIA
Australians prefer sweet biscuits rather than salty bis-

cuits, and the most popular varieties are the coconut and 
out biscuits with a crispy texture. One of the most fa-
mous biscuits of Australia is the Anzac biscuit with oat 
and coconut. Baked with coconut, oat, flour, butter, soda 
and sugar, Anzac biscuits are one of the most consumed 
biscuit varieties in the country. Milo, which is made with 
malt and coconut, as well as Monte Carlo biscuits, baked 
with syrup and coconut and consumed with vanilla and 
raspberry jam, and shortbread consumed with drops of 
jam, and ginger biscuits are very popular. 

Apart from biscuits, the desserts that have been iden-
tified with Australia are commonly consumed. One of 
the most popular desserts is the Pavlova cake. Named 
after the Russian ballerina Anna Pavlova, the cake is 
prepared with corn starch, scrambled cream and fruits, 
and therefore it is very light. Furthermore, the Lamington 
cake which is prepared with coconut, cream and fine-
sieved flour is one of the most popular desserts among 
Australians. Jelly slices, which is made by coating sweet 
biscuits with cinnamon and lemon parfait, and further 
coating the parfait with fruit jelly, have become one of 
the essentials for celebrations and special days. 

The most popular product among salty snacks is the 
Chiko Roll, which is also a street food variety. Chiko roll, 
which is basically cabbage, carrots, onions and celery 
wrapped in a layer of dough and fried in vegetable oil, 
is very similar to the Chinese spring rolls. The only diffe-
rence is that it is made with vegetables instead of meat, 
and it is one of the popular street food varieties. Another 
sweet snack is the Magic Bread which is prepared with 
butter and coloured cake topping on white toast bread. 

BREAD CONSUMPTION IN NEW ZEALAND 
The New Zealand cuisine mainly consists of local pro-

ducts. Bearing similarities to the Australian cuisine, the 
New Zealand cuisine is heavily influenced by Britain. 
However, the traces of the Mediterranean and Pacific 
cuisines are also obvious. The main meal of the day in 
New Zealand is the dinner, and the dishes are primarily 
made with meat. The people of New Zealand are known 
to traditionally consume white bread. Consumption of 

ğildir. Makarna kültürü İtalyanlara benzeyen Avustralyalılar 
makarnalarını deniz ürünleri ile soslandırmayı severler. Ton 
balığı, karides ve snapper balığı kullanılarak hazırlanan 
soslar oldukça popülerdir. Bunun yanı sıra ülkede yetiş-
tirilen kuşkonmaz, brokoli, kereviz, karnabahar, pırasa ve 
kabak gibi sebzelerin de sos yapımında önemli bir yeri 
vardır. Noodle tüketiminin de yaygın olduğu Avustralya’da 
daha çok köri soslu, tavuklu, barbekü soslu, kızartılmış 
noodle ve baharatlı ve dana etli noodle çeşitleri tercih 
edilmektedir. 

AVUSTRALYA’DA BİSKÜVİ TÜKETİMİ
Tuzludan ziyade tatlı bisküvileri tercih eden Avustralya-

lılar özellikle Hindistan cevizli, yulaflı ve çıtır dokusu olan 
bisküvileri tercih ederler. Avustralya’nın en bilinen biskü-
vilerinden biri yulaflı ve Hindistan cevizli Anzak bisküvisi-
dir. Hindistan cevizi, yulaf, un, tereyağı, soda ve şeker ile 
birlikte pişirilen Anzak bisküvileri ülkede en çok tüketilen 
bisküvi türlerindendir. Maltlı ve Hindistan cevizli bir bis-
küvi olan Milo; pekmez ve Hindistan cevizi ile hazırlanan 
ve arasına vanilya ile ahududu reçeli konularak tüketilen 
Monte Carlo bisküvi, ortasına reçel damlatılarak tüketilen 
un kurabiyesi, zencefilli bisküviler oldukça sevilmektedir. 

Bisküvinin dışında, ismi Avustralya ile özdeşleşmiş tatlı-
lar da sıklıkla tüketilmektedir. Bunlardan en bilineni Pavlo-
va isimli kektir. İsmini Rus balerin Anna Pavlova’dan alan 
kek, mısır nişastası, çırpılmış krema ve meyvelerle hazır-
landığından oldukça hafif bir tatlıdır. Bunun yanı sıra, Hin-
distan cevizi, krema ve ince elenmiş un ile hazırlanan La-
mington kek de Avustralyalıların en sevdiği tatlılardandır. 
Tatlı bisküvilerin üzerine tarçınlı ve limonlu parfe, parfenin 
üzerine de meyveli jel eklenerek hazırlanan Jöle Dilimleri 
kutlamaların ve özel günlerin vazgeçilmezi haline gelmiştir. 

Tuzlu atıştırmalıklar grubunda ise en popüler ürün, aynı 
zamanda bir sokak yemeği de olan Chiko Roll isimli yemek-
tir. Düz bir hamurun içine lahana, havuç, soğan ve kereviz 
gibi sebzeler konulup sarılarak ve bitkisel yağda kızartıla-
rak tüketilen chiko roll daha çok Çinlilerin tavuk sarmasına 
benzemektedir. Ancak etten ziyade sebzeli hazırlanan ye-
mek, popüler sokak atıştırmalıklarındandır. Bir diğer önemli 
tatlı atıştırmalık ise beyaz tost ekmeğin üzerine tereyağı ve 
renkli pasta süsü konularak hazırlanan Sihirli Ekmektir. 

YENİ ZELANDA’DA EKMEK TÜKETİMİ 
Yeni Zelanda mutfağı ağırlıklı olarak yerel ürünlerden 

oluşmaktadır. Avustralya mutfağı ile benzerlikler gösteren 
Yeni Zelanda mutfağında da Britanya etkisi belirgin şekil-
de görülmektedir. Ancak Britanya’nın yanı sıra, Akdeniz 
ve Pasifik mutfağından izler görmek de mümkündür. Yeni 
Zelanda’da günün temel öğünü akşam yemeği sayılırken 
yemeklerin de et ağırlıklı olduğu söylenebilir. Yeni Zelan-
dalıların geleneksel olarak beyaz ekmek tükettiği bilin-
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whole-grain bread has been on the rise with the effect 
of migrants arriving from the Netherlands, Switzerland, 
Scandinavian countries and Germany. 

A typical breakfast in New Zealand basically consists 
of cereals. Grain-based biscuits with low sugar and 
high fibre content, which are also popular in Australia, 
are preferred as an alternative to bread for breakfast 
in New Zealand. The coffee culture is very common 
in the country, and many people have their breakfasts 
with coffee and toast. Maori bread is one of the most 
popular bread varieties in New Zealand. Maori bread 
is a sweet bread made with sourdough, warm water, 
sugar and flour. Another popular bread variety is the 
Rewena bread. Rewena bread is made of potato do-
ugh. Potatoes are boiled and mashed, and then mixed 
with flour and sugar. The duration of fermentation and 
preparation may take up to a few days. Rewena bread 
is both sweet and sour at the same time. Another bre-
ad variety preferred by the people of New Zealand is 
the Takaku bread. Takaku bread does not contain any 
baking soda or similar ingredients to make the dough 
swell. This bread requires using a lot of flour, and it is 
typically consumed with butter, jam and tea. Another 
popular bread type is the Kiwi bread. Kiwi is made of 

mektedir. Tam tahıllı ekmeklerinse ülkeye gelen Hollan-
dalı, İsviçreli, İskandinav ve Alman göçmenlerin etkisiyle 
arttığı bilinmektedir. 

Tipik bir Yeni Zelanda kahvaltısının tahıl gevre-
ğinden oluştuğunu söylemek mümkündür. Özellikle 
Avustralya’da da örneği sıkça görülen yüksek lif ve düşük 
şeker içerikli tahıllı bisküviler, kahvaltıda ekmeğin alterna-
tifi olarak en çok tercih edilen ürünlerdendir. Ülkede kah-
ve kültürü yaygın olarak görülmekte ve kahveye de kah-
valtıda en çok tost eşlik etmektedir. Yeni Zelandalıların en 
çok tercih ettiği ekmek tiplerinden biri Maori ekmeğidir. 
Maori ekmeği ekşi maya, ılık su, şeker ve un ile pişirilir 
ve tatlı bir ekmek türüdür. Bir diğer sevilen ekmek türü 
Rewena ekmeğidir. Rewena ekmeği ise patates mayası 
ile pişirilmektedir. Kaynatılan ve ezilen patateslere un ve 
şeker eklenerek yapılmaktadır. Mayalanma ve hazırlanma 
süresi birkaç günü bulan Rewena ekmeği hem tatlı hem 
de ekşi bir tada sahiptir. Yeni Zelandalıların tercih ettiği bir 
diğer ekmek türü de Takaku ekmeğidir. Takaku ekmeğin-
de ekmeğin kabarmasını sağlayacak, kabartma tozu ya 
da buna benzer herhangi bir malzeme kullanılmamakta-
dır. Oldukça fazla un gerektiren bu ekmek, genellikle te-
reyağı, reçel ve çay ile birlikte tüketilir.  Bir diğer popüler 
ekmek türü de Kiwi ekmeğidir. Kivi, esmer şeker, limon 
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brown sugar, lemon peel, flour, baking soda, soda and 
sugar powder, and is commonly consumed for break-
fast or as snacks. 

PASTA CONSUMPTION IN NEW ZEALAND
It can be suggested that the ethnic groups of New Ze-

aland have a remarkable influence in the cuisine of New 
Zealand. Pasta is one of such dishes. Pasta was not inc-
luded in the nutrition culture of New Zealand until 19th 
century; and the country started importing pasta in the 
20th century. With the opening of pasta production faci-
lities in New Zealand, the consumption of spaghetti with 
tomato sauce significantly increased. The increasing 
number of Italian restaurants in the country also cont-
ribute to the development of the pasta culture. Accor-
ding to a survey, lasagne and pasta sauces are among 
the recipes which are searched the most by the people 
of New Zealand on the internet. As the consumption 
of seafood is common, pasta sauces made of shrimps, 
clams and other shellfish are very popular. Furthermore, 
the sauces made of meat or pasta served with meat 
is also very common since the consumption of geese, 
ducks and veal is very popular. Mushrooms, tomatoes, 
green vegetables, garlic, broccoli and asparagus are the 
most popular ingredients for pasta sauces. Since there 
is a significant influence of the Mediterranean cuisine, 
olive oil and dried tomatoes often accompany pasta. 
Furthermore, pasta salad made with local and imported 
vegetables is a very popular dish. The other products 
which are commonly mixed with dishes are lemon, kiwi 

kabuğu, un, kabartma tozu, soda ve pudra şekeriyle bir-
likte pişirilen bu ekmek, kahvaltılarda ya da atıştırmalık 
olarak tercih edilen ekmeklerdendir. 

YENİ ZELANDA’DA MAKARNA TÜKETİMİ
Yeni Zelanda’da yaşayan etnik grupların mutfak kültü-

rünün Yeni Zelanda mutfağına çok fazla etki ettiği söyle-
nebilir. Makarna da bu yemeklerden biridir.  19. yüzyıla 
kadar Yeni Zelandalıların beslenme kültüründe pek yer 
almayan makarna, 20. yüzyılla birlikte ithal edilmeye baş-
lamıştır. Zamanla ülkede makarna fabrikaları da açılınca 
özellikle domates soslu spagetti tüketimi bir hayli art-
mıştır. Ülkede sayısı giderek artan İtalyan restoranları da 
makarna kültürünün gelişmesine sebep olmuştur. Yapılan 
bir araştırmaya göre, Yeni Zelandalıların internette en çok 
tarifine baktıkları yemeklerden biri de lazanya ve makar-
na soslarıdır. Ülkede deniz ürünlerinin tüketimi yaygın ol-
duğundan karides, midye ve diğer deniz kabuklularıyla 
birlikte hazırlanan makarna sosları oldukça popülerdir. 
Bunun yanı sıra kaz, ördek ve sığır eti de bir hayli yaygın 
olduğundan et ile hazırlanan soslar ya da makarnanın et 
ile birlikte sunumu tercih edilen yemeklerden biridir.  Ma-
karna sosu olarak en çok tercih edilen ürünler mantar, 
domates, yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak ve brokoli, 
kuşkonmaz gibi sebzelerdir. Akdeniz mutfağının etkisi 
yaygın olduğundan zeytinyağı ve kurutulmuş domates 
gibi gıdalarda makarnaya eşlik eden tatlardandır. Ayrıca, 
gerek ülkede yetiştirilen gerekse ithal edilen sebzelerle 
hazırlanan makarna salatası da sıkça tüketilen yemekler-
dendir. Ülke mutfağının yemeklerle harmanlamayı sevdiği 
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and mango. The ingredients which are often used in 
bread or in sauces are among the most popular fruits 
in New Zealand. 

The New Zealand cuisine contains numerous items 
from the Mediterranean and British cuisine as well as 
from South East Asian and Pacific cuisine, and the con-
sumption of noodles is becoming highly popular. Nood-
les, vermicelli and ravioli made with cheese, carrots, cab-
bage, asparagus and other vegetables are very popular.  

BISCUIT CONSUMPTION IN NEW ZEALAND
Almost all biscuits that are consumed in Australia are 

also popular in New Zealand. One of the most remar-
kable examples to this is the Anzac biscuits. Afghan bis-
cuits are also one of the most popular biscuits in New 
Zealand. Named by its dark chocolate colour, these 
biscuits are made of butter, sugar, flour, cacao, cornfla-
kes and milk. Seasoned with walnuts on the top, these 
biscuits are one of the oldest recipes in New Zealand. 
Another popular type of biscuits is the ginger and cho-
colate cookies. Honey, jam, almonds, chocolate chips 
and pumpkin seed are the most commonly used ingre-

diğer ürünler ise limon, kivi ve mangodur. Gerek ekmeğin 
içinde gerekse soslarda sıkça kullanılan bu malzemeler 
Yeni Zelandalıların en çok tercih ettiği meyvelerdendir. 

Akdeniz ve Britanya’nın yanı sıra Güney Doğu Asya ve 
pasifik mutfağından da hayli öğeyi barındıran Yeni Ze-
landa mutfağında, noodle tüketimi de giderek yaygın-
laşmaktadır. Peynir, havuç, lahana, kuşkonmaz ve çeşitli 
sebzelerle hazırlanan noodle, erişte ve mantı tipi yemek-
ler oldukça yaygındır.   

YENİ ZELANDA’DA BİSKÜVİ TÜKETİMİ
Avustralya’da tüketilen bisküvilerin neredeyse hepsi aynı 

şekilde Yeni Zelanda’da da yaygındır. Bunun en belirgin ör-
neklerinden biri de Anzak bisküvileridir. Yeni Zelandalıların 
severek pişirdiği ve sıkça tükettiği bisküvilerden biri de Af-
gan isimli bisküvilerdir. İsmini koyu çikolata renginden alan 
bisküviler, tereyağı, şeker, un, kakao, mısır gevreği ve sütle 
birlikte pişirilir. Üzeri cevizle süslenen bu bisküviler Yeni Ze-
landalıların en eski tariflerinden birisidir. Bir diğer popüler 
bisküvi türü ise zencefilli ve çikolata parçacıklı kurabiye-
lerdir. Bisküvilerde ağırlıklı olarak kullanılan malzemelerin 
bal, reçel, badem, çikolata parçaları ve bal kabağı tohumu 



74 October-December • Ekim-Aralık 2016 BBM MAGAZINE

CONSUMPTION RESEARCH • TÜKETİM ARAŞTIRMASI

dients for biscuits. Considering that oat is the second 
most popular grain after wheat, it is not surprising to 
see how commonly oat is used in cookies and biscuits. 

Lolly Cake, which is considered as an authentic natio-
nal food in New Zealand, is also very popular. The cake 
uses the traditional candies of Eskimos, and it is not 
known since when this cake has been made in New Ze-
aland. Made with malt biscuits, marshmallow, milk and 
coconut, this dessert is often consumed for celebrations 
and special occasions. Another dessert for special oc-
casions is the steamed cake. Made with yoghurt, syrup, 
baking soda, soda and flour, this cake can be consu-
med plain or with lemon. 

BREAD CONSUMPTION 
IN PAPUA NEW GUINEA 
Traditionally a vegetarian cuisine, Papua New Gu-

inea cuisine typically uses root plants, sweet potato 
and banana, coconut, pineapple, papaya and mango. 
The diversity of the vegetation has led to a vegetarian 
nutrition habit, although there is a remarkable influence 
of Chinese, Japanese, Malaysian, Vietnamese and the 
Mediterranean cuisines. The local cuisine also involves 
consumption of fish. 

The essential ingredients in Papua New Guinea are 
rice, Indian semolina and sweet potato. People typically 
start their day with coffee or tea accompanied by small 
cakes or bakery products. These cakes and bakery pro-
ducts are usually made with fruits. Another food product 
preferred for breakfast is the crepe or pancakes consu-
med with fruits. 

PASTA CONSUMPTION IN PAPUA NEW GUINEA
Although the consumption of noodles and pasta is on 

the rise in Papua New Guinea, boiled rice is the most 
popular dish accompanying the main course, since the 
most common food product is rice. With a nutrition ha-
bit based on vegetable soups, seafood and fruits, the 
people of the country often prefer pasta and noodle ser-
ved with sauces made of vegetables, fruits and seafood. 

BISCUIT CONSUMPTION 
IN PAPUA NEW GUINEA 
The snack culture in Papua New Guinea is based on 

fruits. The country produces large amounts of bananas, 
pineapples and mangoes, and the most popular desserts 
are made with these fruits. The most common dessert 
is the banana cake. Made of multi-purpose flour, baking 
soda, milk, banana, butter and sugar, banana cake is one 
of the most popular desserts in the country. Served with 
coconut powder on the top, the dessert is considered as 
one of the nationa food products. 

olduğu söylenebilir. Ülkede buğdaydan sonra en çok tüke-
tilen tahıl ürününün yulaf olduğu düşünülürse, kurabiye ve 
bisküvi gibi gıdalarda bolca yulaf kullanılması da şaşırtıcı 
olmayacaktır. 

Yeni Zelanda’ya özgü, ülkenin ulusal yiyeceklerinden 
sayılan Lolly Kek de oldukça sık tüketilmektedir. Eski-
moların geleneksel şekerlemelerinin kullanıldığı kekin tam 
olarak hangi dönemden beri tüketildiği bilinmemektedir. 
Maltlı bisküviler, marşmelov, süt ve Hindistan cevizi kulla-
nılarak hazırlanan bu tatlı genellikle kutlamalarda ve özel 
günlerde tüketilmektedir. Özel günlerde tüketilen bir di-
ğer tatlı ise buğulanmış kektir. Yoğurt, pekmez, kabartma 
tozu, soda ve un ile pişirilen bu kek sade olarak tüketildiği 
gibi limonlu olarak da sıklıkla tüketilmektedir. 

PAPUA YENİ GİNE’DE EKMEK TÜKETİMİ 
Geleneksel olarak vejetaryen bir mutfağa sahip olan 

Papua Yeni Gine kök bitkiler, tatlı patates ve muz, Hindis-
tan cevizi, ananas, papaya, mango gibi meyvelerin bolca 
tüketildiği bir ülkedir.  Ülkedeki bitki örtüsünün çeşitliliği 
vejetaryen bir beslenme düzenine yol açmışsa da Çin, Ja-
pon, Malay, Vietnam ve Akdeniz mutfağının etkisi de inkâr 
edilemez. Yerel mutfağın aynı zamanda balık da içerdiği 
görülmektedir. 

Papua Yeni Gine’de temel gıda malzemelerinin pirinç, 
Hint irmiği ve tatlı patates olduğu söylenebilir. Ülkedeki in-
sanların güne kahve ya da çayın yanında küçük kekler ya 
da hamur işi gıdalarla başladığı söylenebilir. Söz konusu 
kekler ve hamur işi yiyecekler genellikle meyvelerle hazır-
lanmaktadır. Kahvaltıda tercih edilen yiyeceklerden bir di-
ğeri de yine meyvelerle birlikte tüketilen krep ve pankek 
gibi gıdalardır. 

PAPUA YENİ GİNE’DE MAKARNA TÜKETİMİ
Papua Yeni Gine’de noodle ve makarna tüketimi gide-

rek artsa da ülkede tercih edilen başlıca ürün pirinç oldu-
ğundan, ana yemeğin yanında daha çok haşlanmış pi-
rinç tüketildiği görülmektedir. Beslenme alışkanlığı sebzeli 
çorbalar, deniz ürünleri ve meyvelerden oluşan bu ülkede 
makarna ve noodle tercihlerinin de yine sebze, meyve ve 
deniz ürünleriyle yapılan soslardan yana olduğunu düşün-
mek yanlış olmaz. 

PAPUA YENİ GİNE’DE BİSKÜVİ TÜKETİMİ  
Papua Yeni Gine’nin atıştırmalık kültürü meyve ağırlıklı-

dır. Muz, ananas, mango gibi meyvelerin bol olduğu ülke-
de daha çok bu ürünlerin kullanıldığı tatlılar tüketilmektedir. 
Bunların en bilineni muzlu kektir. Çok amaçlı un, kabartma 
tozu, süt, muz, tereyağı ve şeker ile birlikte pişirilen muzlu 
kek, ülkede en sevilen tatlılardandır. Genelde üzerine Hindis-
tan cevizi serpilerek sunulan bu tatlı ülkenin ulusal yiyecekle-
rinden biri olarak kabul edilir.  






