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Dear readers, 

We are together again with the 21st issue of BBM Ma-

gazine. As you know, İDMA 2017 Exhibition  which is an 

international meeting platform for grain and feed milling 

machinery and pulses, pasta and biscuit technologies 

sectors will open its doors seventh time in Istanbul. In 

the fair where 220 technology manufacturers will present 

their latest technologies to the visitors coming from more 

than 90 countries. BBM Magazine will also be present. 

In this issue, we have interviewed Nefamak which has 

been producing cream and chocolate cooling tunnels 

for nearly 30 years. We interviewed Necmettin Duman 

on the product groups of Nefamak, the position of the 

company in the market, and an overview of wafer pro-

duction. Also, we have Borsoy Gida which has been in 

operation in bread industry for more than 25 years. we 

have talked about Farmhause brand of the company, 

the place of Farmhause on bakery sector, product ran-

ge, its aims and technical infrastructures. We also made 

an interview with Göksel Aksel, Board of Director in Mina 

Glutensiz Gida. 

We are sure that you will find interesting the article of 

Bühler AG about the importance of hygienic design, the 

article “Indispensable Taste of Our Dining Tables: Bread” 

which was prepared by Çinar Maya Board of Directors 

Necati Polat and the article “The effect of damaged starch 

on the quality of baked goods” which was prepared by 

the General Secretary of Egyptian Milling Society Mah-

moud Riad.  

Hope to meet you in the following issue… 

Değerli Okuyucular, 

BBM Dergisi’nin 21. sayısıyla sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz 

gibi uluslararası tahıl ve yem değirmen makineleri ile bakli-

yat, makarna ve bisküvi teknolojileri sektörünün bir çatı al-

tında toplandığı platform olan İDMA 2017 Uluslararası Un, 

İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve 

Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı bu yıl kapıları-

nı yedinci kez İstanbul’da açacak. 220 teknoloji üreticisinin 

90’dan fazla ülkeden gelen ziyaretçilere ürünlerini sergile-

yeceği fuarda, BBM Dergisi olarak bizler de yer alacağız. 

Bu sayımızda 30 yıla yakın süredir krema ve çikolata 

soğutma tünellerini üreten Nefamak ile röportaj yaptık. 

Nefamak Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Duman ile 

firmanın ürettiği ürün gruplarına, pazardaki konumuna ve 

genel hatlarıyla gofret üretimine dair bir söyleşi gerçek-

leştirdik. Bunun yanı sıra 25 yılı aşkın bir süredir ekmek-

çilik alanında faaliyet gösteren Borsoy Gıda’yı konuk et-

tik. Firmanın Farmhause markası, Farmhause’ın fırıncılık 

sektöründeki yerini, ürün çeşitliliğini, hedefl erini ve teknik 

altyapısını konuştuk. Bir diğer röportajımızı ise Mina Glü-

tensiz Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Göksel Aksel 

ile gerçekleştirdik. 

Bu ay Bühler AG’nin hazırladığı ve hijyenik tasarımla-

rın önemini anlatan makaleyi, Çınar Maya Yönetim kurulu 

Üyesi Necati Polat’ın hazırladığı “Sofralarımızın Baştacı 

Ekmek” isimli makaleyi ve Mısır Değirmenciler Derneği 

Genel Sekreteri Mahmoud Riad’ın hazırladığı “Nişasta 

hasarının fırıncılık ürünleri üzerindeki etkisi” adlı makaleyi 

ilgiyle okuyacağınızdan eminiz. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…  

İDMA Special issue İDMA özel sayısı

EDITOR
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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Being a leader for a long time in Turkish pasta market 

with a share of over 30 percent, Barilla Gıda has increased 

its share in sauce market up to 60 percentage. Chairman 

of Executive Board of Barilla Gıda, Güneş Karababa point-

ed out that reaching to 500 tonnes in sauce market which 

was 250 tonnes in Turkey 5 years ago is a huge success 

for both Barilla and the sector, and also emphasized that 

sauce produced with creative recipes of the world famous 

Barilla chefs are highly appreciated. Güneş Karababa stat-

ed that Turkish sauce market has started to grow as in 

other countries with practical uses and said: “We are glad 

to increase the level of our third place in the world to the 

level of 60 percent in Turkey, and thank our consumers.”

SUPERMARKETS HAVE 65 PERCENT OF SALES
Karababa stated that sales are mostly made in Mar-

mara, Aegean and Central Anatolia regions, and contin-

ued: “Supermarkets have 65 percent of sales made in 

Turkey. We have achieved growth in the sauce market 

due to the fact that sauces are consumed by household-

ers. We have been able to catch a good sales chart by 

distinguishing from our competitors in sauce appealing to 

taste buds such as Pesto, as well as tomato sauce. Wide 

product range in sauce has increased our pasta sales.”

WORLD CLASS RAW MATERIAL
Stating that the most important secret of Barilla’s ex-

panding its market share with pasta sauce market, is 

Türkiye makarna pazarında yüzde 30’un üzerinde bir 

pay ile uzun süredir lider olan Barilla Gıda, sos pazarın-

daki payını ise yüzde 60’a yükseltti. Türkiye’de 5 yıl önce 

250 ton olan sos pazarının 500 tona ulaşmasının Baril-

la ve sektör için büyük bir başarı olduğunu kaydeden 

Barilla Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Karababa, 

dünyaca ünlü Barilla şeflerinin yaratıcı tarifleri ile üretilen 

sosların büyük beğeni topladığının altını çizdi. Türkiye’de 

sos pazarının pratik kullanımları ile diğer ülkelerde oldu-

ğu gibi büyüme trendine girdiğini belirten Güneş Kara-

baba, “Dünya’da ulaştığımız üçüncülüğü, Türkiye’de de 

yüzde 60 seviyesine taşımaktan büyük mutluluk duyu-

yor, tüketicilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

SATIŞLARIN YÜZDE 65’İ MARKETLERDE
Sos satışlarının yoğun olarak Marmara, Ege ve İç Ana-

dolu bölgesinde gerçekleştiğini belirten Karababa, “Tür-

kiye’deki satışların yüzde 65’i marketlerde gerçekleşiyor. 

Sos pazarındaki büyümeyi, sosların evlerde daha fazla 

kullanılmasıyla yakaladık. Domates soslarıyla birlikte, 

Pesto gibi farklı damak tatlarına uygun soslarda da pazar-

da rakiplerimizden ayrışarak iyi bir satış grafiğine ulaştık. 

Sos tarafındaki geniş ürün gamımız, makarna satışlarımızı 

da artırdı” diye konuştu.

BİRİNCİ SINIF HAMMADDE
Barilla’nın makarna sosu pazarıyla birlikte pazar payını 

büyütmesindeki en büyük sırrın birinci sınıf hammadde-

Barilla is sharing its success in pasta with sauce. Having decided to expand its investment in order 
to meet high sales performance of pasta sauce throughout the world, Barilla has become one of 
the leaders of Turkish market while qualifying for the third place in the world market.

Barilla, makarnadaki başarısını soslara da taşıdı. Makarna soslarının bütün dünyada gösterdiği 
yüksek satış performansını karşılayabilmek için yatırımlarını artırmaya karar veren Barilla, dünya 
pazarında üçüncü sıraya yükselirken, Türkiye pazarının da lideri oldu.

Barilla, makarna sosunda 
dünya üçüncüsü

Barilla, ranks third 
in pasta sauce
......................................................................



NEWS • HABER

April-June • Nisan-Haziran 2017 9BBM DERGİSİ

quality production with world class raw material, Gü-

nel Karababa said, “In addition to our raw materials of 

which quality are registered through activities that we 

conduct with local producers and farmers, we are sus-

taining our growth thanks to our technology and pro-

duction approach. Our products none of which contain 

coloring agents and additives enable us to prepare per-

fect recipes easily and practically.”

lerle yapılan kaliteli üretim olduğunu ifade eden Güneş 

Karababa, “Yerel üreticiler ve çiftçilerle birlikte yürüttü-

ğümüz çalışmalarla kalitesi tescillenen hammaddele-

rimize ek olarak, sahip olduğumuz teknoloji ve üretim 

yaklaşımımızla büyümemizi sürdürüyoruz. İçeriğinde ke-

sinlikle renklendirici ve katkı malzemesi olmayan ürünle-

rimiz, kolay ve pratik şekilde, mükemmel tarifler hazır-

lanmasını sağlıyor” dedi.

Visiting Turkey upon the invitation of promotion groups, 

Chinese companies have started to seek for buying a Turk-

ish pasta company. According to the news of İmam Güneş 

from dünya.com, Chinese companies would like to pro-

duce pasta in Turkey by buy-

ing facilities or merging with 

them after Japan Nisshin 

and Nissin Food. Being de-

termined for buying, compa-

nies have met several Turkish 

pasta company. Compa-

nies will visit Istanbul within 

this month and are aiming 

to conclude the meetings 

positively. Turkish authori-

ties have not announced the 

name of the Chinese compa-

nies and the companies that 

they would like to buy yet, they are emphasizing that a pe-

riod in which signatures will be put is waiting for us.

NO RICE, YES PASTA
Chinese government is trying to bring products such as 

pasta which are cheaper and also more nutritious instead 

of rice-based nutrition, which is common in the countries 

of the region. China desires to increase the demand in 

domestic market by either making import of these prod-

ucts easier or supporting the domestic production. It is 

possible that Chinese companies will both take the op-

portunity to operate business in Turkey by buying Turkish 

pasta companies, and export pasta to China by taking 

the support of Chinese government.

Tanıtım gruplarının davetiyle Türkiye’ye gelen Çinli firma-

lar, Türkiye’den makarna firması satın almak için arayışlara 

başladı. Dünya.com’dan İmam Güneş’in haberine göre, 

Japon Nisshin ile Nissin’in ardından diğer Çinli şirketler 

de satın alma veya bir-

leşme yaparak Türkiye’de 

makarna üretmek istiyor. 

Satın alma düşüncesinde 

kararlı olan firmalar, bir-

kaç Türk makarna firması 

ile görüşme gerçekleştir-

di. Mart ayında İstanbul’a 

gelecek olan firmalar, 

görüşmeleri olumlu so-

nuçlandırmayı hedefl iyor. 

Türk yetkililer, Çinli şirket-

lerin ve satın almak iste-

dikleri Türk şirketlerinin 

adlarını henüz açıklamasalar da, yakında imzaların atıla-

cağı bir sürecin yaşanacağını vurguluyorlar.

PİRİNÇ YERİNE MAKARNA
Çin hükümeti, bölge ülkelerde yaygın olarak görülen pi-

rince dayalı beslenme yerine ucuz ve aynı zamanda daha 

besleyici olan makarna gibi ürünleri ön plana çıkarmaya 

çalışıyor. Çin, bu çabalar kapsamında ya bu ürünlerin it-

haline kolaylık sağlayarak ya da yerli üretimi destekleye-

rek, iç pazarlarındaki arzı arttırma yoluna gitmek istiyor. 

Çinli firmaların Türkiye’de makarna firmalarını satın alarak 

hem Türkiye’de iş yapabilme fırsatı yakalaması hem de 

Çin hükümetinin desteğini alarak Çin’e makarna ihracatı 

gerçekleştirmesi muhtemel.

Interest of Chinese companies in Turkish pasta is increasing day by day. Right after Japan Nisshin 
and Nissin Food, other Chinese companies are taking their aim at Turkish companies now.

Çinli firmaların Türk makarna şirketlerine ilgisi artıyor. Japon Nisshin ile Nissin Food’un ardından 
şimdi diğer Çinli şirketlerin de hedefinde Türk şirketleri var.

Türk makarna şirketlerine Çin ilgisi 

Chinese interest in Turkish pasta companies 
..............................................................................................................................
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One of the market leaders in rheological and other 

laboratory analysis, Brabender reconstructed its divi-

sional structure. Now a new team leads the manage-

ment of the Brabender Food Division. Markus Löns, who 

has been with Brabender for more than 14 years, most 

recently held the position of national and international 

Sales Director. In his new position as Director Food Divi-

sion, he has now been responsible for the global Food 

business unit since the end of 2016. He will be assisted 

by Jürgen Willmann who joined the Brabender team in 

October 2016. In his new position, he assumes, among 

other tasks, the sales contr ol of the local sales agen-

cies and the development of new markets. Providing 

technical advice for international Brabender customers, 

the Application Lab Food has been led by Jessica Wi-

ertz since July 2016. As a qualified food technologist 

with experiences in quality assurance and laboratory 

management, she supports customers with the devel-

opments of methods, with application trainings and 

more. Aiming at the best possible customer orientation 

and support, the new team is looking forward to exciting 

projects as well as to new markets and applications for 

the Brabender product range.

Reolojik ve diğer laboratuvar analizlerinde pazar li-

derlerinden biri olan Brabender, bölümlerinin yapısını 

yeniden oluşturdu. Brabender Gıda Bölümü’nün yöne-

timini artık yeni ekibi üstleniyor. 14 yılı aşkın bir süredir 

Brabender bünyesinde çalışan Markus Löns, geçtiğimiz 

günlerde ulusal ve uluslararası Satış Müdürü olarak ter-

fi aldı. 2016’nın sonu itibariyle Löns, Gıda Bölümünün 

Müdürü olarak yeni pozisyonunda, global gıda ticaretin-

den sorumlu olmaya başladı. Ekim 2016’da Brabender 

ekibine katılan Jürgen Willman bu görevinde kendisine 

destek oluyor. Willman, bu yeni pozisyonunda, diğer gö-

revlerin yanında yerel satış acentelerinin satış kontrolünü 

ve yeni pazarların geliştirilmesini üstleniyor. Uluslararası 

Brabender müşterilerine teknik danışmanlık sağlayan 

Uygulamalı Gıda Laboratuvarı’na Temmuz 2016’dan bu 

yana Jessica Wiertz liderlik ediyor. Wiertz, kalite güven-

cesi ve laboratuvar yönetimindeki deneyimleriyle nitelikli 

bir gıda teknoloji uzmanı olarak, yöntem geliştirmeleri, 

uygulama eğitimleri ve daha fazlasıyla müşterileri des-

teklemeye devam ediyor. Mümkün olan en iyi müşteri 

oryantasyonu ve desteğini amaçlayan yeni ekip, Bra-

bender ürün çeşitliliği için yeni pazar ve uygulamaların 

yanı sıra heyecan verici projeler için sabırsızlanıyor.

The Brabender Food Division sets the course for the future with a new divisional structure, strength-
ened by new management staff for sales and technical application advice.

Yeni yönetim kadrosu trafından  güçlendirilen Brebender Gıda Bölümü, yeni yapısıyla satış ve tek-
nik ugulama tavsiyeleri konusunda  geleceğe yönelik stratejileri belirliyor.

Brabender’in yeni ve 
yetenekli ekibi 

New and competent 
team of Brabender 
.........................................................................
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Widening its biscuit portfolio presenting two new products, Selmi preferred Italian technology for 
biscuit production process.

İki yeni ürününü piyasaya sunarak bisküvi portföyünü genişleten Selmi, bisküvi üretim işlemleri için 
İtalyan teknolojisini tercih etti.

Known with its brands such as Nutella, Kinder, Rafaello, 

Ferrero Roches, Ferrero bought the American chocolate 

company Fannie May. The Italian chocolate leader aims to 

grow in the international market with this acquisition cost-

ing 115 million dollars. After this, Fannie May’s facilities will 

remain in Ohio, distribution center will remain in Ohio and 

Illınois. Ferrero is planning to strength the retail store network 

while continuing to manage this network of Fannie May. 

At the same time, Ferrero aims to expand the distribution 

network of Fannie May’s products. In addition to the sales 

agreement, Fannie May and Ferrero will put their signature 

on a strategical trade partnership. Then, Fannie May will con-

tinue to carry out its activities with the same management 

team and Ferrero America support under Ferrero Group and 

as an independent structure and brand. Ferrero will protect 

its headquarters in Parsippany New Jersey and packaging 

facility in Somerset New Jersey. It is expected that the trans-

action will be completed in May with regulation approvals.

Nutella, Kinder, Rafaello, Ferrero Roches gibi markala-

rıyla tanınan Ferrero, Amerikalı çikolata şirketi Fannie May’i 

satın aldı. İtalyan çikolata devi, 115 milyon dolara gerçek-

leşen satın alma işlemi ile uluslararası pazarda büyüme 

hedefl iyor. Bu satın alma sonrası, Fannie May’in tesisleri 

Ohio’da, dağıtım merkezleri ise Ohio ve Illinois’de kalmaya 

devam edecek. Ferrero, Fannie May’in perakende mağa-

za ağını yönetmeye devam ederken bu ağı güçlendirmeyi 

planlıyor. Aynı zamanda, Ferrero Fannie May ürünlerinin 

dağıtım ağını da genişletmeyi hedefl iyor. Fannie May ve 

Ferrero, satış anlaşmasının yanı sıra stratejik ticari ortak-

lığa da imza atacak. Anlaşmalar sonrasında, Fannie May 

bağımsız bir yapı ve marka olarak Ferrero Grup çatısı al-

tında, Ferrero Amerika desteği ile aynı yönetim kadrosuyla 

hayatına devam edecek. Ferrero, şirketin Parsippany New 

Jersey’deki genel merkezini ve Somerset New Jersey’deki 

ambalaj tesisini koruyacak. Alım satım işleminin yönetmelik 

onaylarıyla birlikte Mayıs ayında tamamlanması bekleniyor.

The third of leading chocolate producers of the world, Ferrero bought the American chocolate 
company Fannie May against 115 million dollars. 

Dünyanın en büyük 3. çikolata üreticisi Ferrero, Amerikalı çikolata şirketi Fannie May’i 115 milyon 
dolara satın aldı. 

Ferrero, Fannie May’i satın aldı

Ferrero bought Fannie May
...........................................................................

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

Selmi, one of the leading represantatives of the food in-

dustry in Brazil and owner of the brands Renata and Galo, 

widens its portfolio and presents two new products for the 

market: the Galo Cream Cracker and Galo Água e Sal. For 

the manufacturing process of these two new products, the 

company preferred the Italian technology of Imaforni. Being 

one of the biggest biscuit manufacturing systems, the ma-

chines guarantee more effi ciency to the production and qual-

ity to the products. The Italian technology guarantees crisp-

ness for a long time, in addition to avoiding oxidation and 

aging of the product, giving security to the consumer at the 

time of purchase and preserving the quality of the cookies.

Brezilya’daki gıda sektörünün en büyük temsilcilerinden 

biri olan ve Renata ve Galo’nun sahibi Selmi, portföyünü 

genişletiyor ve piyasaya iki yeni ürününü sunuyor: Galo 

Cream Cracker ve Galo Agua e Sal. Şirket, bu iki yeni ürü-

nün üretim işlemleri için Imaforni İtalyan teknolojisini tercih 

etti. En büyük bisküvi üretim sistemlerinden birini oluşturan 

makineler, üretimin ve ürün kalitesinin daha verimli olaca-

ğını garanti ediyor. İtalyan teknolojisi, Selmi ürünlerine kilitli 

ve hava geçirmez ambalaj sayesinde üründeki yükseltgen-

meyi ve bozulmayı önleme, satın alma sırasında müşteriye 

güvenlik sağlama ve krakerlerin kalitesininin yanı sıra taze-

liğini de uzun süre koruma imkanı tanıyor.

Selmi broadens biscuit portfolio 

Selmi, bisküvi portföyünü genişletiyor 
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...........................................................................

Bühler is demonstrating its competence in the area of 

biscuits and cookies in Interpack Trade Fair which will be 

held in Germany from 4 to 7 May. The company offers its 

customers integrated complete solutions for manufactur-

ing countlines, coated items, or cereal and nut bars. No 

matter the raw materials, shape, taste, or if it’s coated 

with chocolate, Bühler’s solutions cover the complete 

range of end products. With its comprehensive knowl-

edge of local markets and preferences, the technology 

leader supports customers in developing innovative new 

products and recipes so that they can effectively differen-

tiate themselves. The solutions that Bühler demonstrates 

in the trade fair include all impor-

tant process steps: from prepar-

ing the dough to moulding, cool-

ing, and coating of the product.

SUSTAINABILITY,
NUTRITION, FOOD SAFETY, 
AND THE INTERNET
OF THINGS
Also, The Bühler Network-

ing Days 2017 which will be 

held during the fair will feature 

four core themes that strongly 

impact the food processing in-

dustry: sustainability, nutrition, 

food safety, and the Internet of 

Things. Among the highlights of 

the event are some 20 innova-

tions across the value chain, ex-

pert, presentations, side events, 

and an exclusive networking 

dinner hosted by Bühler.

Bühler, 4-7 Mayıs tarihleri arasında Almanya’da ger-

çekleştirilecek olan Interpack Ticaret Fuarı’nda bisküvi 

ve atıştırmalık alanındaki yetkinliğini gösterecek. Şirket, 

müşterileri için üzeri kaplı ürünlere, tahıl gevreği ve tahıl-

lı barlara yönelik tam entegre üretim çözümleri sunuyor. 

Ham maddeleri, şekli ve tadı ne olursa olsun, ister üzeri 

çikolata ile kaplanmış ister kaplanmamış olsun, Bühler’in 

çözümleri, son ürünlerin tüm çeşitlerini kapsıyor. Teknoloji 

lideri Bühler, yerel pazara dair kapsamlı bilgisi ve tercihleri 

ile müşterilerinin kendilerine fark katabilmeleri için yeni-

likçi ürün ve tarifl erin geliştirilmesinde müşterilerine des-

tek oluyor. Bühler’in ticaret fuarında gösterdiği çözümler, 

hamurun hazırlanmasından şekil 

vermeye, soğutmaya ve ürünle-

ri kaplamaya kadar tüm önemli 

prosesleri kapsıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK,
BESLENME, GIDA
GÜVENLİĞİ VE
NESNELERİN İNTERNETİ
Fuar sırasında düzenlenecek 

olan 2017 Bühler Ağ Kurma 

Günleri, gıda işleme endüstrisini 

oldukça etkileyen dört temel ko-

nuyu ele alacak: sürdürülebilirlik, 

beslenme, gıda güvenliği ve nes-

nelerin interneti. Değer zinciri bo-

yunca gerçekleştirilen 20 inovas-

yon, uzman konuşmacılar, yan 

etkinlikler ve Bühler’in ev sahip-

liğini yapacağı akşam yemeği de 

etkinliğin dikkat çeken detayları 

arasında yer alıyor. 

Tahıl veya kuruyemişlerden tahıllı bar ve bisküviye kadar birçok üründe entegre üretim çözümleri 
sunan Bühler, atıştırmalık alanındaki rekabetini gözler önüne serdi. 

Bühler’s solution 
for cereal and nut bars 

Bühler’in mısır gevreği 
ve tahıllı bar çözümü 

Bühler highlights its competence in the area of 
snacks by presenting its integrated production 
solutions, from grain or nuts to the fi nished bar 
or biscuit. 
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Being one of the leader companies in the pasta sector, 

Oba Makarna has qualifi ed for the 83rd place in 13th “Anato-

lia’s Top Largest 500 Companies” Research made with the 

cooperation of Economist Magazine and Turkish Economy 

Bank (TEB), and sustained its success chart. Companies 

included in grading; met in the Award Ceremony of 13th 

‘Anatolia’s Top Largest 500 Companies’ Research held in 

The Ritz-Carlton on 17 February, with the participation of 

Ministry of Science, Industry and Technology, Faruk Özlü. 

Oba Makarna left its mark in Anatolia’s Top Largest 500 

Companies Researched which was held 13th time this year 

and in which data of 2015 were based, with its endorse-

ment-based performance. Achieving 562 million 589 thou-

sand TRY endorsement number in 2015, Oba Makarna has 

increased by 3 rows and qualifi ed for the 83rd place in the 

list with the growth in its endorsement comparing to 2014.

Makarna sektörünün lider kuruluşlarından biri olan Oba 

Makarna, Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası 

(TEB) işbirliğinde gerçekleştirilen 13’üncü “Anadolu’nun 

En Büyük 500 Şirketi Araştırması’nda 83. sıraya yükse-

lerek, başarı grafiğini sürdürdü. Araştırmada sıralamaya 

giren şirketler; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 

Özlü’nün katılımıyla 17 Şubat’ta The Ritz-Carlton’da ger-

çekleştirilen 13’üncü ’Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi 

Araştırması Ödül Töreni’nde buluştu. Oba Makarna, 2015 

yılı verilerinin baz alındığı ve bu yıl 13’üncüsü gerçekleş-

tirilen Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması’na 

cirosal bazdaki performansı ile damga vurdu. 2015 yılında 

562 milyon 589 bin TL tutarında ciro rakamına imza atan 

Oba Makarna, cirosunda gerçekleştirdiği büyüme oranıy-

la 2014 yılına oranla üç basamak daha yukarıya çıkarak, 

listede 83. sırada yer aldı. 

Oba Makarna has qualifi ed for the 83rd place in 
13rd “Anatolia’s Top Largest 500 Companies” Re-
search made with the cooperation of Economist 
Magazine and Turkish Economy Bank (TEB). 

Oba Makarna, Ekonomist Dergisi ile Türk Eko-
nomi Bankası (TEB) işbirliğinde gerçekleştiri-
len 13’üncü “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi 
Araştırması”nda 83. sıraya yükseldi. 

Oba Makarna ilk 500’de 

Oba Makarna
is among top 500 
...........................................................................

2005 yılında Çanakkale’de Türkiye’nin ilk paketli sand-

viç üretimine başlayan Niyazi Önen Gıda A.Ş., Mr. No 

markasını pazarda büyütmek için yeni fabrika yatırımı 

yaptı. İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa 

edilen 6000 m2 kapalı alana sahip tesis, yıllık 55 milyon 

adet sandviç üretim kapasitesine sahip. Son 5 yıldır her 

In 2005, having started to produce the fi rst packed 

sandwich of Turkey in Çanakkele, Niyazi Önen Gıda A.Ş. 

has invested in a new facility in order to enhance the Mr. 

No brand in the market. Having been established in Is-

tanbul Dudullu Organized Industrial Site, the facility with 

6000 m2 closed area is capable of producing 55 million 

Mr. No has established a new facility in Istanbul in order to expand the cold sandwich market and 
develop new categories. Established in a 6000 m2 closed area, the new facility is capable of pro-
ducing 55 million sandwiches per year. 

Mr. No, soğuk sandviç pazarını büyütmek ve yeni kategorileri geliştirmek için İstanbul’da yeni fab-
rika kurdu. 6000 m2’lik kapalı alana kurulan yeni fabrika, yıllık 55 milyon adet sandviç üretme kapa-
sitesine sahip. 

İstanbul’da yeni sandviç tesisi 

A new sandwich facility in Istanbul 
.................................................................................................
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yıl ortalama yüzde 35-40 oranında büyüyen Niyazi Önen 

Gıda A.Ş, Mr. NO ve Baricci markalarıyla sandviç ve sağ-

lıklı atıştırmalıklar üretimi yapıyor. 

SEKTÖRÜN EN MODERN TESİSİ 
Türkiye’de ilk kez fabrika ortamında otomasyon ile yıllık 

55 milyon adet sandviç üretim kapasiteli fabrika ile ilgili 

açıklama yapan Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Ku-

rulu Başkanı Niyazi Önen, “Bugün 

Mr. NO markasıyla klasik, gurme, 

ciabatta çeşitleri olmak üzere top-

lam 14 farklı sandviç üretimi ya-

pıyoruz. 2016 yılının Eylül ayında 

İstanbul Dudullu Organize Sanayi 

Bölgesi’nde yaptığımız yeni yatı-

rımla fabrikamızın açılışını yaptık. 

Hedefimiz bu kategoriyi Türkiye’de 

büyütmek. Bunun için gerekli alt 

yapımız mevcut. Sektörün en yeni, 

modern ve hijyenik tesisi olan yeni 

fabrikamız Eylül aydından itibaren 

118’i kadın olmak üzere toplam 

179 kişilik yeni istihdam yarattı. 

Önümüzdeki dönemde bunu yüzde 10 daha artırmayı 

hedefliyoruz. Ülkemizin istihdam hedefine, Türkiye eko-

nomisine ve kadın işçi istihdamına katkıda bulunmaktan 

dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

sandwiches per year. Growing by roughly 35-40 percent 

each year for the last 5 years, Niyazi Önen Gıda A.Ş. 

produces sandwiches and healthy snacks by brands of 

Mr. NO and Baricci. 

SECTOR’S MOST MODERN FACILITY 
Chairman of the Executive Board of Dardanel Compa-

nies Group, Niyazi Önen made a statement about the facil-

ity with the capability of producing 55 mil-

lion sandwiches annually with automation 

in a facility environment, which is the fi rst 

application in Turkey, said that “Today, 

we are producing 14 different sandwich-

es by the brand of Mr. NO including clas-

sical, gourmet, ciabatta. Thanks to our 

new investment in Istanbul Dudullu Orga-

nized Industrial Site in September 2016, 

we have launched our facility. Our target 

is to popularize this category in Turkey. 

We have the necessary background for 

that. Being the newest, cutting-edge and 

most hygienic facility of the sector, we 

have employed 179 people among which 

118 are women as of September. We aim to increase that 

by 10 percent in the following period. We are proud of 

contributing to employment target of our country, Turkish 

national economy and female labor force.”

Healthy alternatives
from Oba Makarna 

Makarna sektöründe Türkiye ve dünyanın öncü mar-

kalarından biri olan Oba Makarna, Kepekli, Tam Buğday 

ve Tri-Color makarnalarıyla sofralara sağlığı getiriyor. Oba 

Makarna’nın sağlığına ve formuna dikkat edenler için özel 

olarak ürettiği, Oba Fit serisinde yer alan Oba Kepek-

li Makarna, düşük kalori değerinin yanı sıra içeriğindeki 

yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissi veriyor ve sindirimi 

Being one of the leader companies of pasta industry both 

in Turkey and world, Oba Makarna makes our table healthy 

thanks to Wholemeal, Whole Wheat and Tri-Color pasta. 

Produced by Oba Makarna exclusively for those taking care 

of their health and keeping their fi t, and brought into the 

market as Oba Fit series, Oba’s Wholemeal Pasta gives the 

feeling of fullness and makes digestion easy thanks to its 

Oba Makarna producing Wholemeal, Whole Wheat and Tri-Color pasta for those preferring healthy 
foods on their tables.

Oba Makarna, sofralarında sağlıklı yemekler isteyenler için Kepekli, Tam Buğday ve Tri-Color ma-
karnayı üretti.

Oba Makarna’dan sağlıklı
alternatifl er 

..........................................................
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Within HHY Group, Anatolia Food has made a rapid en-

trance in the retail industry with a health snack concept. 

Being one and only grain bar production of Turkey, Green-

bird Grain Bar offers those who wants to complete their 

refreshments with a healthy snack an alternative. With nat-

ural and additive-free content and four different products, 

Greenbird Grain Bars are produced for those who want 

an adequate and balanced nutrition with low calorie. The 

most outstanding and important feature of Greenbird Grain 

Bar is that natural isomaltulose syrup made of sugar beet 

instead of glucose syrup is used. Greenbird Grain Bars are 

made of completely home-made dried fruits, fl ax seed and 

puffed barley. While dried nuts, fruits, fl ax seed, oat meal 

and puffed barley are digestive, natural isomaltulose syrup 

produced from sugar beet removes sudden increase and 

decrease problems which may arise in blood sugar.

HHY Group’un bünyesindeki Anatolia Gıda, sağlıklı atış-

tırmalık konsepti ile perakende pazarına hızlı bir giriş yaptı. 

Türkiye’nin ilk ve tek yerli tahıl bar üretimi olan Greenbird 

Tahıl Bar, öğünlerini sağlıklı bir atıştırmalık ile tamamlamak 

isteyenler için alternatif oluşturuyor. Doğal ve katkısız içeri-

ğiyle dört farklı çeşidi bulunan Greenbird Tahıl Barlar, düşük 

kalorileriyle yeterli ve dengeli beslenmek isteyenler için ha-

zırlandı. Greenbird Tahıl Barın öne çıkan en önemli özelliği, 

içeriğinde glikoz şurubu yerine şeker pancarından üretilen 

doğal izomaltuloz şurubu kullanılıyor olması. Greenbird Ta-

hıl Barlar yüzde 100 yerli kuruyemiş, keten tohumu ve arpa 

patlağı ile üretiliyor. Ürünlerin içerisinde yer alan kuruyemiş, 

kuru meyve, keten tohumu, yulaf ezmesi ve arpa patlağı 

sindirimi kolaylaştırırken, şeker pancarından üretilen doğal 

izomaltuloz şurubu ise kan şekerinde oluşabilecek ani yük-

selme düşme problemlerini ortadan kaldırıyor.

Anatolia Food has released its fi rst brand in retail industry, Greenbird. Penetrating into the market 
with its motto “Key of Health, Secret of Taste, Name of Form”, Greenbird offers those who want to 
eat healthily an alternative with four different product ranges of grain bar category. 

Anatolia Gıda, perakende sektöründeki ilk markası Greenbird’ü piyasaya sundu. “Sağlık Anahtarı, 
Lezzetin Sırrı, Formun Adı” mottosuyla pazara giren Greenbird, tahıl bar kategorisinde bulunan dört 
farklı ürün çeşidiyle, sağlıklı beslenmek isteyen kişilere alternatif sunuyor. 

Türkiye’nin ilk yerli 
tahıl bar markası: Greenbird

Turkey’s fi rst local grain 
bar brand: Greenbird
...........................................................................

kolaylaştırıyor. Sağlıklı beslen-

meye özen gösterenlere yönelik 

üretilen Oba Kepekli Makarna, 

güvenle tüketilebilecek sağlıklı ve 

lezzetli bir makarna çeşidi ola-

rak öne çıkıyor. Oba’nın Oba Fit 

serisinde yer alan bir diğer yeni 

ürünü Tam Buğday Makarna ise 

normal makarnaya nazaran, sin-

dirimi kolaylaştırmaya yardımcı 

lifli yapısı ile tokluk hissi veriyor. Oba Makarna, enerji de-

posu Tri-Color makarna ile doğal tatları sofralara taşıyor. 

Tri-Color; içeriğinde A, B1 ve B2 vitaminlerini barındırıyor. 

Ispanaklı, domatesli ve sade çeşitleriyle makarna tutkun-

larını bekleyen Tri-Color; kolay sindirimiyle de sağlıklı bir 

beslenme alternatifi sunuyor.

high fi bre rate in its content 

as well as low calorie value. 

Produced for those watch-

ing healthy nutrition, Oba’s 

Wholemeal Pasta distinguish-

es as healthy and tasty pasta 

which can be trustingly con-

sumed. Another new prod-

uct of Oba’s Oba Fit series, 

Whole Wheat Pasta gives the 

feeling of fullness thanks to its digestive fi bery content as 

compared to standard pasta. Oba Makarna brings natural 

tastes to our tables with its pick-me-up Tri-Color pasta. Tri-

Color contains A, B1 and B2 vitamins. Inviting pasta fans 

with spinach, tomato and non-aromatic types, Tri-Color of-

fers a digestive and healthy nutrition alternative.
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Operating in the food industry within İttifak Holding, 

Selva Food has added a new member to its products with 

cuttlefi sh spaghetti. Exclusively produced for Far East and 

to be offered for sale around the world, cuttlefi sh spa-

ghetti was presented to the taste of participants of Foo-

dex Japan 2017 

Fair held in 7-10 

March. Focusing 

on grain-originated 

“real food”, Selva 

Food aims to pro-

duce foods identi-

fi ed with human 

health in order to 

bring up healthier 

generations. Ex-

porting especially 

pasta, semolina 

and fl our to more 

than 90 countries 

in 5 continents in-

cluding Japan, Tai-

wan, Sweden, India, Niger, Mali, Madagascar, Rwanda 

and Mauritania, Selva Food exports 55 percent of its 

pasta production to the abroad.

EXCLUSIVE FOR FAR EAST MARKET 
General Manager of Selva Food, Özkan Koyuncu said: 

“Although Far East market has a high potential, it is a 

market which may have difficulty in holding on. Because 

consumers are very sensitive and perfectionist in qual-

ity. The most important reasons lying behind our leader-

ship in branded pasta export since 2007 is that we have 

kept up quality. Far East has a big importance for us. 

Thus, we have added a new member which is cuttlefish 

spaghetti to our products that we have been produc-

ing exclusively for this region as a result of our research 

and development activities. We aim to sustain our suc-

cess gradually increasing our export amount in the future 

periods. We will continue to develop special products 

and services for demands of various markets in order to 

achieve this goal.

İttifak Holding bünyesinde gıda sektöründe faaliyet gös-

teren Selva Gıda, mürekkep balıklı spagetti ile ürünlerine 

bir yenisini daha ekledi. Başta Uzak Doğu için özel ola-

rak üretilen ve tüm dünyada satışa sunulacak mürekkep 

balıklı spagetti, 7-10 Mart tarihlerin arasında düzenlenen 

Foodex Japan 

2017 Fuarı’nda 

ka t ı l ımc ı l a r ı n 

b e ğ e n i s i n e 

sunuldu. Hu-

bubat orijinli 

“gerçek gıda” 

üzerinde yo-

ğunlaşan Selva 

Gıda, sağlıklı 

nesillerin ye-

tiştirilmesi için 

insan sağlığı 

ile özdeşleşen 

gıdalar üret-

meyi hedefl i-

yor. Dünya’da 

5 kıtada ağırlıkla Japonya, Tayvan, İsveç, Hindistan, Ni-

jer, Mali, Madagaskar, Ruanda ve Moritanya olmak üzere 

90’dan fazla ülkeye makarna, irmik ve un başta olmak 

üzere ürünlerini sevk eden Selva Gıda, makarna üretimi-

nin yüzde 55’ini yurt dışına ihraç ediyor.

UZAK DOĞU PAZARINA ÖZEL 
Selva Gıda Genel Müdürü Özkan Koyuncu, “Uzak Doğu 

pazarı yüksek bir potansiyeli olmasına rağmen, tutuna-

bilmesi çok zor olan bir pazar. Zira tüketici kalite konu-

sunda çok hassas ve mükemmeliyetçi. 2007 yılından bu 

yana markalı makarna ihracat liderliğimizin altında yatan 

en önemli sebeplerden biri de kalitemizden asla taviz ver-

meyişimiz. Uzak Doğu ise bizim için ayrı bir öneme sahip. 

Bundan dolayı Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde bu böl-

geye özel ürettiğimiz ürünlere mürekkep balıklı spagettiyi 

de ekledik. Önümüzdeki süreçlerde ihracattaki başarımızı 

artırarak sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefimiz için farklı 

pazarların ihtiyaçlarına yönelik özel ürün ve hizmetler ge-

liştirmeyi sürdüreceğiz.”

Selva Food presented cuttlefi sh spaghetti exclusively produced for Far East and to be offered for 
sale around the world to the taste of participants of a food fair held in Japan.

Selva Gıda, başta Uzakdoğu için özel olarak ürettiği ve tüm dünyada satışa sunacağı mürekkep ba-
lıklı spagettisini Japonya’da düzenlenen bir gıda fuarında katılımcıların beğenisine sundu.

Selva Gıda’dan mürekkep balıklı spagetti

Cuttlefi sh Spaghetti from Selva Food
.............................................................................................................
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One of the world’s leading magnet manufacturers, The 

Goudsmit Magnetics Group introduces a new generation of 

magnetic separators. The 

new separators are used 

to remove metal particles 

from powders in the food 

as well as other indus-

tries. The Easy Clean fl ow 

magnet stands out from 

the competition due to 

its user friendly cleaning, 

improved fl ow and the 

high Gauss values of the 

bars. New measurement 

techniques, including 

simulations of magnetic 

fi elds and tests in the 

company’s own test centre, have shown that this results 

in a higher separation yield. Also, the pneumatic magnetic 

bars simplify the cleaning process. An additional benefi t 

is the reduced height of the magnet as a whole, which 

means it requires less installation height.

Dünyanın önde gelen mıknatıs üreticilerinden biri olan 

Goudsmit Magnetics Group, yeni nesil manyetik sepa-

ratörleri piyasaya sundu. 

Yeni separatörler, diğer 

sektörlerin yanı sıra gıda 

sektöründe tozların içinde-

ki metal parçacıkları ayır-

mak için kullanılıyor. Easy 

Clean mıknatıs, kullanıcı 

dostu temizlemesi, geliş-

tirilmiş ambalajı ve yüksek 

Gauss bar değerleri ile 

göze çarpıyor. Manyetik 

alanların simülasyonları ve 

firmaya ait test merkezinde 

yapılan testler dahil olmak 

üzere yeni test teknikleri, 

daha yüksek bir separasyon randımanına ulaşıldığını gös-

teriyor. Ayrıca, hava basınçlı manyetik kalıplar, temizleme 

işlemini daha basit hale getiriyor. Bir başka faydası ise, 

mıknatıs yüksekliğinin bir bütün olarak düşürülmüş olması; 

bu da daha az montaj yüksekliği anlamına geliyor.

The Goudsmit Magnetics Group introduced a new generation of magnetic separators. The Easy 
Clean fl ow magnet stands out from the competition due to its user friendly cleaning, improved fl ow 
and the high Gauss values of the bars.

Goudsmit Magnetics Group, yeni nesil manyetik separatörleri piyasaya sundu. The Easy Clean 
mıknatıs, kullanıcı dostu, geliştirilmiş akış tekniği ve yüksek Gauss bar değerleri ile dikkat çekiyor.

Next generation magnetic separators for powders

Yeni nesil manyetik toz separatörleri

Ülker Biscuit has decided to buy the shares of Hamle 

Company of Maia International costing totally 3 million 

dollars. Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. has given following 

information in explanation to KAP: “With reference to 

the explanation made on 03.02.2017 for acquisition of 

Hamle Company Facility located in Kazakistan, it has 

been decided by Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. to buy all 

shares of Hamle Company of Maia International B.V 

that Yıldız Holding A.Ş. is a 100 percent participant of, 

against 3 million US Dollars.

Ülker Bisküvi, Maia International’ın Hamle Company şirke-

tinde bulunan paylarının tamamının 3 milyon dolara alınma-

sına karar verdi. Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. tarafından KAP’a 

yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Kazakistan’da mukim 

Hamle Company Fabrikasının alımına yönelik 03.02.2017 

tarihinde yapılan açıklamaya istinaden, Ülker Bisküvi Sanayi 

A.Ş. tarafından Yıldız Holding A.Ş.’nin  yüzde 100 iştiraki 

olan Maia International B.V.’nin Hamle Company şirketinde 

bulunan  yüzde 100 oranındaki paylarının 3 milyon ABD Do-

ları karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir.”

Ülker Biscuit has decided to buy the shares of Hamle Company of Maia International.

Ülker Bisküvi, Maia International’ın Hamle Company şirketinde bulunan paylarının alımına karar verdi.

Ülker Bisküvi, Hamle Company paylarını satın alacak

Ülker Biscuit buying the shares of Hamle Company
............................................................................................................................................
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Makarna tüketiminde rekor 

A record in pasta consumption 
.......................................................................................

Being one of the world leader in the fi eld of food con-

trol and analysis, Eurofi ns Scientifi c has announced that 

it has bought Gözlem Food Control and Research Labo-

ratories which is one of the leading food analysis labora-

tories in Turkey. Operating in more than 310 laboratories 

in 39 countries, Eurofi ns Scientifi c will provide services for 

about 1.000 companies in Turkey with this acquisition.  

CEO of Eurofi ns Scientifi c, Dr. Gilles Martin has stated 

that they are excited in this merchandizing to popular-

ize international standards for product analysis in Turkish 

food and beverage industry, and added: “Thanks to the 

new perspective that Gözlem Food Control and Research 

Laboratories will bring to our activities, we believe that we 

will move our activities in Turkey, Europe, Central Asia and 

Africa forward, and succeed more with our strong team.”

Gıda kontrol ve analizleri alanında dünya lideri olan 

Eurofins Scientific, Türkiye’nin önde gelen gıda anali-

zi laboratuvarlarından Gözlem Gıda Kontrol ve Araştır-

ma Laboratuvarları’nı satın aldığını duyurdu. 39 ülkede, 

310’dan fazla laboratuvarda faaliyet gösteren Eurofins Sci-

entific; bu satın alma ile Türkiye’de yaklaşık 1.000 firmaya 

hizmet verir hale gelecek.  Eurofins Scientific CEO’su Dr. 

Gilles Martin, Türkiye’de yiyecek ve içecek sektöründeki 

ürün analizlerinde uluslararası standartları yaygınlaştıracak 

bu satın almanın heyecanı içinde olduklarını belirtti ve ekle-

di: “Gözlem Gıda Kontrol ve Araştırma Laboratuvarları’nın 

çalışmalarımıza katacağı yeni bakış açısı ile Türkiye, Av-

rupa, Orta Asya ve Afrika’daki faaliyetlerimizi daha ileri 

noktalara taşıyacağımıza ve güçlenen ekibimizle çok daha 

büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz.”

Eurofi ns Scientifi c has announced that it has 
bought Gözlem Food Control and Research 
Laboratories which is one of the leading food 
analysis laboratories in Turkey.

Eurofins Scientific, Türkiye’nin önde gelen gıda 
analizi laboratuvarlarından Gözlem Gıda Kontrol ve 
Araştırma Laboratuvarları’nı satın aldığını açıkladı.

Eurofi ns, Gözlem 
Laboratuvarları’nı satın aldı

Eurofi ns buys Gözlem 
Laboratories
...........................................................................

With annual 8,5 kg pasta consumption per capita, 

Turkey has been ranking 10th in pasta consumption  

among the world countries. In 2015, Turkey consumed 

7.4 kg pasta per capita according to data of Association 

of Turkish Pasta Manufacturers. This rate increased up 

to 8.5 kg pasta consumption per capita in 2016. With 

this increase, Turkey has ranked 10th in pasta consump-

tion. The top place belongs to Italy with 26 kg pasta 

consumption per capita. Italy is followed by Venezuela 

with 13 kg, and Tunisia with 11.9 kg. 

Türkiye, yılda kişi başı 8,5 kilogram makarna tüketi-

miyle dünyanın en çok makarna tüketen 10. ülkesi ko-

numuna yükseldi. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği 

rakamlarına göre, 2015 yılında Türkiye, kişi başına 7.4 

kilogram makarna tüketti. 2016 yılında Türkiye’nin ma-

karna tüketimi kişi başı 8.5 kilograma çıktı. Bu artışla 

birlikte Türkiye, dünya makarna tüketiminde 10. sıraya 

yükseldi. Dünyada kişi başına makarna tüketiminde 26 

kg ile İtalya başı çekiyor. İtalya’yı 13 kg ile Venezuela, 

11.9 kg ile Tunus izliyor. 

Dr. Gilles MARTIN
CEO - Eurofi ns Scientifi c
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Bought by Yıldız Holding and being a leader in biscuits 

and chocolate, Pladis shot for the sky. The company which 

bears McVities’s, Godiva, a Belgian chocolatier DeMet’s 

Candy Company and Ülker biscuits sold in the United 

Kingdom since 1830, the company 

has increased its sales by 50% within 

two years and projects to reach up to 

2,2 billion pounds. According to the 

statement made by CEO of Pladis 

Cem Karakaş for Financial Times, the 

company is aiming to increase their in-

come from 2.2 billion pounds which is 

the amount of 2016, to 3.2 billion pounds. Karakaş stated 

that they will both reach to new markets and produce new 

products in order to achieve these competitive targets, and 

also will invest in research and development activities.

Yıldız Holding tarafından satın alınan bisküvi ve çikolata 

devi Pladis, hedef yükseltti. Bünyesinde İngiltere’de 1830 

yılından bu yana satılan McVities’s, Godiva, Belçikalı çi-

kolatacı DeMet’s Candy Company ve Ülker bisküvilerini 

bulunduran şirket, satışlarını iki yıl 

içerisinde yüzde 50 artırarak 2,2 

milyar pounda ulaşmayı öngörü-

yor. Pladis CEO’su Cem Karakaş 

tarafından Financial Times’a yapı-

lan açıklamaya göre Pladis, şirket, 

gelirlerini de 2016 sonu rakamı 

olan 2.2 milyar pounddan 3.2 mil-

yar pounda yükseltmeyi hedefl iyor. Karakaş, bu iddialı he-

defl ere ulaşabilmek için yeni pazarlara ulaşmanın yanı sıra 

yeni ürünler çıkaracaklarını, ayrıca araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerine yatırım yapacaklarını açıkladı.

Planning to go a step further in chocolate and biscuits, McVities has announced that new products 
and investments are about to arise, by expanding targets in sales, after it has been owned by Ülker. 

Çikolata ve bisküvide bir adım daha öne çıkmayı planlayan McVities, Ülker tarafından satın alındık-
tan sonra satış alanında hedefl erini büyüterek, yeni ürünlerin ve yeni yatırımların olacağını açıkladı. 

McVities satışta çıtayı yükseltiyor

McVities sets the sales bar high
.........................................................................................

Brought in the market by Torku with rich milk and 

bitter types, Torku’s Dream series appeals with two 

different special mold design developed according to 

consumption habits and choices of the consumers. 

In addition to bitter with 60 percent of cacao density 

for those who love bitter chocolate, a unique product 

produced with first-harvested Pistachio hit stores in. 

Torku’s Dream rich milk series with special-molded de-

sign and fruity and croquant mil chocolates will appeal 

consumers. 

Torku’nun piyasaya sürdüğü, bol sütlü ve bitter çeşitleri 

ile rafl ardaki yerini alan Torku Dream serisi, tüketicilerin 

tüketim alışkanlıklarına ve tercihlerine uygun şekilde ge-

liştirilen iki ayrı özel kalıp tasarımıyla da dikkat çekiyor. 

Bitter çikolata sevenler için yüzde 60 kakao yoğunluğuna 

sahip sade bitter çeşidinin yanında, ilk hasat Antep fıstığı 

kullanılarak hazırlanan özgün bir ürün de rafl arda yerini 

aldı. Torku Dream bol sütlü serisi ise özel kalıp tasarımına 

sahip sütlü çikolatanın yanında yemişli ve krokanlı sütlü 

çikolatalar da tüketicilerin ilgisini çekecek. 

With its new Dream Series, Torku has made an as-
sertive entrance in premium chocolate industry. 

Torku, piyasaya sürdüğü yeni Dream Serisi ile premium çikolata pazarına iddialı bir giriş yaptı. 

Torku, çikolata pazarına 
iddialı giriş yaptı

Torku entered chocolate 
industry
......................................................................
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Participating in the INOSUIT-Innovation-oriented Men-

torship Project which is launched by Turkish Exporters As-

sembly (TIM) and Inovent the Sabancı University enterprise 

with the aim of increasing exports of the company by cre-

ating a sustainable added-value, Saray Biscuit has started 

to reap the fruits of victory of the program which will last 

for 11 months. Establishing an Innovation Committee for 

the project, Saray arranges special meetings in different 

facilities every week under the leadership of Project Con-

sultant Ass. Prof. Güzide Karakuş. Aiming to increase the 

innovation capacity, the brand makes all staff from blue 

collars to white collars an inseparable part of the process 

by integrating the committee in the INOSUIT project. 

General Manager of Saray Biscuits, Ramazan Sümer told 

that they have developed a special project to determine 

aspects needed and required to be developed and added 

“With INOSUIT which is an innovation-oriented project, we 

have aimed to work in a structure in which innovation-looking 

processes are internalized. So, we have established an In-

novation Committee with the aim of this. Thanks to support 

of our consultants, we have formed a requirements map and 

tried to determine which stages we need to improve.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sabancı Üniver-

sitesi kuruluşu olan İnovent’in, firmaların sürdürülebilir 

katma değer yaratarak ihracatını artırması amacıyla baş-

lattığı INOSUIT-İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi’ne 

dâhil olan Saray Bisküvi, 11 ay sürecek programın ilk 

meyvelerini toplamaya başladı. Proje için İnovasyon Ku-

rulu oluşturan Saray Bisküvi, proje danışmanı Yrd. Doç. 

Dr. Güzide Karakuş önderliğinde her hafta kurumun fark-

lı tesislerinde çalışanlara yönelik özel toplantılar düzenli-

yor. İnovasyon kapasitesini arttırmayı hedefleyen marka, 

söz konusu kurulu INOSUIT projesinin içine dâhil ederek 

mavi ve beyaz yaka tüm çalışanları da sürecin bir parçası 

haline getiriyor. 

İhtiyaç duyulan ve geliştirilmesi gereken yönlerin belir-

lenmesi için özel bir proje geliştirdiklerini anlatan Saray 

Bisküvi Genel Müdürü Ramazan Sümer, “İnovasyonu 

odağına yerleştirmiş bir proje olan INOSUIT ile inovasyo-

na dönük süreçleri özümsemiş bir yapı içinde çalışmayı 

hedefledik. Bu amaçla özel bir İnovasyon Kurulu oluştur-

duk. Danışmanlarımızın da desteği ile ihtiyaç haritası çı-

kartarak, hangi noktaları geliştirmemiz gerektiğini tespit 

etmeye çalıştık” dedi.

Saray Biscuit is expanding its INOSUIT - Innovation-oriented Mentorship Project. Including the 
project to its processes by establishing a special intercorporate Innovation Committee, Saray is 
both organizing a set of training program planned for its staff, and riding high by refl ecting all pro-
posals in its business processes with the “Premium Idea” project.

Saray Bisküvi, INOSUIT - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi’ni büyütüyor. Şirket içinde özel bir 
İnovasyon Kurulu oluşturarak projeyi süreçlerine dâhil eden Saray, hem çalışanlarına yönelik kur-
gulanan bir dizi eğitim programı düzenliyor hem de ‘Altın Değerindeki Fikirler’ projesiyle tüm öne-
rileri iş süreçlerine yansıtarak başarısını arttırıyor.

Saray Bisküvi’den 
altın değerinde proje

A premium project 
by Saray Biscuit
......................................................

Ramazan SÜMER
General Manager - Genel Müdürü 

Saray Bisküvi
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PREMIUM IDEA
Mr. Sümer said “We have launched a project called “Gold-

like Idea” exclusively for Saray Biscuits staff.” and added “We 

have prepared our procedures to establish an idea facility.” 

We have set various systems by starting a special project 

in order that our employees can share their idea with us.” 

Mr. Sümer has told that they believe that they will develop 

further in innovation capacity of the brand with a common 

language to be prepared by mentors during the project, and 

stated “We think INOSUIT is a very valuable project. Our 

lofty goal is to achieve sustainable competition advantage 

by improving our business manner proven through innova-

tive products and services with high added value.” 

ALTIN DEĞERİNDEKİ FİKİRLER
Saray Bisküvi çalışanlarına özel “Altın Değerindeki Fi-

kirler” adlı bir proje de başlattıklarını anlatan Sümer, “Bir 

fikir fabrikasını oluşturmak için prosedürlerimizi hazırladık. 

Özel bir proje başlatarak çalışanlarımızın fikirlerini bizim-

le paylaşabilmeleri için de çeşitli sistemler kurduk” dedi. 

Proje süresince mentörlerin hazırlayacağı ortak bir dil ile 

markanın inovasyon kapasitesini daha da geliştirilecekle-

rine inandıklarını anlatan Sümer, “INOSUIT’in çok değerli 

bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Katma değeri yüksek, 

yenilikçi ürünler, hizmetler ve süreçler ile kanıtlanan iş ya-

pış tarzımızı geliştirerek, sürdürülebilir rekabet avantajına 

ulaşmak en büyük arzumuz” dedi. 

On the back of 24 million dollar confectionery line invest-

ment in production facilities located in Gebze, Mondelez In-

ternational has announced that production of brands which 

are unique to the USA market has been assigned to Turkey 

and the need of fl avoring agent to be used in all Mondelez 

facilities across the world will be met in Turkey. Exporting 

50 percent of the production of Gebze facility, Mondelez In-

ternational Turkey aims to reach a 20 thousand ton export.

SWEETENER LINE IS ONE OF THE MOST
STRATEGICAL INVESTMENTS IN TURKEY
Reminding that the world’s increased sensitivity in sugar 

rises the trend in sweetened products, General Manager 

of Mondelez Turkey, İhsan Karagöz says that the fl avoring 

line that they have added in Gebze facility in 2016 is one 

of the most strategical investments in Turkey. Assigning 

the production of these sweetening agents mostly used 

in gums to the Gebze facilities means that the need of 

fl avoring to be used in all Mondelez facilities across the 

world will be produced in, and exported from Gebze.

Gebze’deki üretim tesislerine yapılan 24 milyon dolarlık 

şeker hattı yatırımının ardından ABD pazarına has marka-

ların üretiminin Türkiye’ye kaydırıldığını duyuran Mondelez 

International, dünyadaki tüm Mondelez tesislerinde kul-

lanılacak tatlandırıcı ihtiyacının Türkiye’de karşılanacağını 

söyledi. Gebze fabrikasındaki üretimin yüzde 50’sini ihraç 

eden Mondelez International Türkiye’nin 2017 ihracat he-

defiyse 20 bin ton.

TATLANDIRICI HATTI TÜRKİYE’DEKİ EN
STRATEJİK YATIRIMLARDAN BİRİ
Dünya genelinde şeker konusunda artan hassasiyetin 

tatlandırıcılı ürünlere eğilimi artırdığını hatırlatan Monde-

lez Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, Gebze fabrika-

sına 2016’da ekledikleri tatlandırıcı hattının Türkiye’deki 

en stratejik yatırımlardan biri olduğunu söylüyor. Özellikle 

sakızlarda kullanılan bu tatlandırıcı üretiminin Gebze te-

sislerine alınması dünyadaki bütün Mondelez tesislerinde 

kullanılacak tatlandırıcı ihtiyacının Gebze’de üretilip ihraç 

edilmesi anlamına geliyor

Mondelez International has announced that the need of sweetener agent to be used in all Mondelez facili-
ties across the world will be met through the new sweetener agent line added in Gebze facility in 2016.

Mondelez International, dünyadaki tüm Mondelez tesislerinde kullanılacak tatlandırıcı ihtiyacının, 
Gebze fabrikasına 2016 yılında ekledikleri tatlandırıcı hattıyla karşılanacağını duyurdu.

Gebze’den dünyaya
tatlandırıcı ihracatı 

Exporting sweetener 
agents from Gebze
to the world 
............................................................

İhsan KARAGÖZ
General Manager - Genel Müdürü 

Mondelez Turkey
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It is seen that biscuit and bakery products consumption grows and these 
industries develops as the out of home consumption culture grows. The 
biscuit and bakery industry which is growing steadily is moving forward 
by being renovated through the innovations thanks to the producers fol-
lowing the latest trends. Today, product variety and that this variety has 
been created through the requests and preferences of consumers can be 
considered of this improvement.

Ev dışı tüketim kültürü büyüdükçe bisküvi ve fırıncılık ürünlerine yöne-
lik tüketimin de arttığı ve bu endüstrilerin geliştiği görülmektedir. Gi-
derek büyüyen bisküvi ve fırıncılık endüstrisi, trendleri yakından takip 
eden üreticilerle birlikte yeniliklerle harmanlanmış ve ilerleme kaydet-
miştir. Günümüzde bisküvi ve fırıncılık sektöründe ürün çeşitliliği ve 
bu çeşitliliğin tüketicilerin tercih ve istekleri doğrultusunda şekillenmiş 
olması bu ilerlemenin en büyük kanıtıdır. 

Bisküvi ve Fırıncılık Ürünlerinde Trendler

TRENDS IN BISCUIT AND 
BAKERY PRODUCTS

Today, fast pace of life caused con-

sumers be interested more in healthy, 

light and tasteful products with vitamins. 

It also caused practical and fast out-of-

home foods be more popular instead of 

traditional consumption. This consump-

tion trend has become more and more 

obvious today. Therefore, biscuit pro-

ducers and bakers are expected to pro-

vide high product variety. Creating this 

variety also requires new and different 

technologies. Researches on the ques-

tion what the healthy biscuit is and at the 

same time, providing interesting prod-

ucts enough to compete with the other 

products in the market lead the produc-

ers search for innovations. For this rea-

son, the route of the technology produc-

ers is determined with the requirements 

of the biscuit producers and bakers.

Günümüz dünyasında hayat akışının 

hızlanması tüketicilerin sağlıklı, vitamin 

katkılı, hafif ve aynı zamanda lezzetli ürün-

lere yönelmesine yol açmış; geleneksel 

tüketim bir yana pratik ve hızlı sayılabile-

cek ev dışı ürünlere olan ilginin artmasına 

sebep olmuştur. Bu tüketim trendi artık 

açıkça görülür bir gerçek haline gelmiş-

tir.  Bu sebeple bisküvi ve fırıncılık ürünleri 

üreticilerinden, ürünlerinde çeşitlilik sun-

ması beklenmektedir. Bu çeşitliliği yarat-

mak ise yeni ve farklı teknolojilere ihtiyaç 

duyuyor. Sağlıklı ve lezzetli bir ürün nasıl 

olmalıdır, sorusu üzerine yapılan araştır-

malar ve aynı zamanda piyasadaki diğer 

ürünlerle rekabet edebilecek şekilde ilgi 

çekici ürünler sunmak üreticileri yeni ara-

yışlara itmiştir. Bu sebeple teknoloji üreti-

cilerinin rotası da üreticilerin bu ihtiyaçla-

rıyla çizilmektedir. 
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GÜÇLÜ AR-GE EKİBİ
VE TECRÜBE:

NEFAMAK

Necmettin DUMAN, Nefamak: “The biscuits and 
wafers market is growing in Turkey and around 
the world in parallel to the population growth. 
While markets like Europe prefer special prod-
ucts, Asian and African markets are newly intro-
duced to the traditional biscuits and wafers. So 
as our traditional projects continue, we also un-
dertake R&D for machinery to be used in manu-
facturing of special products.”

Necmettin DUMAN, Nefamak: “Dünyada ve 
Türkiye’de bisküvi ve gofret pazarı, nüfus artışı-
na paralel olarak büyüyor. Avrupa gibi pazarlar 
spesiyal ürünleri tercih ederken, Asya ve Afrika 
gibi pazarlar ise geleneksel bisküvi ve gofretle 
yeni tanışıyorlar. Bu yüzden bir yandan gelenek-
sel projelerimiz devam ederken öte yandan spe-
siyal ürün imalatında kullanılacak makine AR-
GE’lerine imza atıyoruz.”

STRONG R&D TEAM 
AND EXPERIENCE: 

NEFAMAK
.....................................................
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Nefamak  has been manufacturing cream and cho-

colate cooling tunnels and offering smart solutions in 

feeding and packaging systems for the bakery industry 

for almost 30 years at Karaman Organized Industrial 

Zone. Necmettin Duman, Chairman of the Executive 

Board of Nefamak , pointed out that the biscuits and 

wafers market is growing in Turkey and around the 

world in parallel to the population growth, and said his 

company exports to 40 countries, including Russia and 

Turkic countries, North African countries such as Mo-

rocco, Algeria, and Central Asian countries, including 

India and Bangladesh.

We interviewed Necmettin Duman on the product gro-

ups of Nefamak , the position of the company in the mar-

ket, and an overview of wafer production. We get the 

details from Duman.

First of all, can you give us information about about 
Nefamak? Would you share with us the foundation 
and growing process of your company?

Our company, founded in Karaman by Mehmet Du-

man, started manufacturing in 1974 in order to meet the 

machinery needs of the wafer industry. We have been 

operating in the Karaman Organized Industrial Zone sin-

ce 1989. We have a total area of 20.000 m2 with 14.000 

m2 closed area. We have a total of 113 personnel among 

which 14 of them are engineers, 26 are technicians. All 

the parts that formed our products are produced sen-

sitively in CNC 5-axis horizontal and vertical machining 

stands, CNC 3-axis vertical machining stands, CNC lat-

he, CNC profile grinding and laser cutting machines. 

You are a well-known company in Turkey for the 
production of wafer lines, fl our-dough automation, 
wafer baking ovens, wafer cutting machines. Besi-
des these, do you offer special solutions for the cus-
tomers? What can you say about the solutions you 
offering? What are the features that distinguish you 
machines from competitors’ products?

In addition to the wafer production lines, we manufac-

ture especially the dough, cream 

and chocolate culinary groups. We 

produce cream and chocolate co-

oling tunnels which are needed in 

the sector. We offer smart solutions 

for product feeding and packaging 

systems, which are indispensable 

for the bakery industry. Since our 

factory is located in Karaman, we 

are able to provide our customers 

with direct problem-solving-focused 

machines, as it allows us to examine 

our customers and their demands.

Nefamak, 30 yıla yakın süredir Karaman Organize 

Sanayi’de krema ve çikolata soğutma tünelleri üretiyor, 

fırıncılık endüstrisi için ürün besleme ve paketleme sis-

temleri konusunda akıllı çözümler sunuyor. Dünyada ve 

Türkiye’de bisküvi ve gofret pazarının, nüfus artışına para-

lel olarak büyüdüğünü dile getiren Nefamak Yönetim Ku-

rulu Başkanı Necmettin Duman, Rusya ve Türk Cumhuri-

yetleri, Fas, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkeleri, Hindistan, 

Bangladeş gibi Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere 40 

farklı ülkeye ihracat yaptıklarının altını çiziyor. 

Necmettin Duman ile Nefamak’ın ürettiği ürün grupları-

nına, pazardaki konumuna ve genel hatlarıyla gofret üreti-

mine dair bir söyleşi gerçekleştirdik. Detayları Duman’dan 

alıyoruz. 

Necmettin Bey, öncelikle Nefamak’dan bahseder 
misiniz? Firmanızın kuruluşunu ve bugünlere geliş 
sürecini bizimle paylaşır mısınız?

Karaman’da Mehmet Duman tarafından temelleri atı-

lan şirketimiz, 1974 yılında gofret sektörünün makine 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla imalata başla-

dı. 1989 yılından itibaren de Karaman Organize Sanayi 

Bölgesi’nde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 14 bin m2’si 

kapalı olmak üzere toplam 20 bin m2’lik bir alana sahibiz. 

14’ü mühendis, 26’sı tekniker ve teknisyen olmak üzere 

toplam 113 personelimiz faal olarak çalışmaktadır. Maki-

nelerimizi oluşturan tüm parçalar CNC 5-eksen yatay ve 

dik işleme tezgahlarında, CNC 3-eksen dik işleme tez-

gahlarında, CNC torna, CNC profil taşlamada ve lazer ke-

sim tezgahlarında hassas olarak üretilmektedir.

Daha çok gofret hatları, un-hamur otomasyonu, 
gofret pişirme fırını, gofret kesme makineleri üreti-
minde Türkiye’de tanınan bir firmasınız. Bunlar dışın-
sa müşteriye özel çözümler de sunuyor musunuz? 
Sunduğunuz çözümlerle ilgili neler söyleyebilirsiniz? 
Sizce makinelerinizi, rakip firmaların ürünlerinden 
ayıran özellikler nelerdir?

Gofret üretim hatlarının yanı sıra özellikle hamur, krema 

ve çikolata mutfak gruplarını imal etmekteyiz. Sektörün 
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Do you have a new technology or machine that you 
will put into the market innovatively as Nefamak? If 
so, would you give me information about your new 
technology or machine?

As Nefamak we are presenting our continuous develop-

ment of cream, chocolate cooling tunnels and automatic 

feeding horizontal packaging machines as well as new ge-

neration wafer lines with high R&D capacity and high ca-

pacity of our R&D team. In the extent of a Tübitak project, 

we produce the highest quality cooked oven (350x700 

mm size, 112 mold) in Turkey as domestic production wa-

fer baking oven. We are able to produce this oven by our 

experience, our production technology and our ability to 

produce all the machines that the wafer plant contains.

How do you find biscuit and wafer market in the 
world and in Turkey? What are the new trends in the 
market of waffl es and biscuits?

Biscuits and wafer market in the world and Turkey are 

growing in parallel with population growth. While markets 

like Europe prefer specialty products, markets like Asia 

and Africa are recently introduced to biscuits and wafers. 

On one hand, we continue our traditional projects and on 

the other hand we are developing machine R&D which 

will be used in the production of special products.

What are the indispensable systems and machines 
of wafer fabrication plants?

The indispensable equipment of wafer fabrication 

plants; the kitchen group that prepares the wafer do-

ihtiyacı olan krema ve çikolata soğutma tünellerini üreti-

yoruz. Fırıncılık endüstrisinin vazgeçilmezi olan ürün bes-

leme ve paketleme sistemleri konusunda akıllı çözümler 

sunmaktayız. Fabrikamızın lokasyon olarak Karaman’da 

olması müşterilerimizi ve taleplerini inceleme olanağı sun-

duğundan, kullanıcıya direkt problem çözme odaklı maki-

ne sunmamızı sağlamaktadır.

Nefamak olarak pazara sürdüğünüz ya da sürece-
ğiniz yeni bir teknoloji, makine var mı? Varsa yeni tek-
nolojiniz, makineniz hakkında bilgi verir misiniz?

Nefamak olarak güçlü AR-GE ekibimiz ve tecrübemiz-

le pazara, kapasitesi yüksek yeni nesil gofret hatlarının 

yanı sıra krema, çikolata soğutma tünelleri ve otomatik 

beslemeli yatay paketleme makinelerini sürekli geliştire-

rek sunmaktayız. Tübitak projesi kapsamında yerli üretim 

gofret pişirme fırını olarak Türkiye’de en yüksek kapasiteli 

(350x700mm ebatlı,112 kalıplı) pişirme fırınını üretiyoruz. 

Bize bu fırını üretme imkânını tecrübemiz, üretim teknolo-

jimiz ve gofret tesisinin içerdiği tüm makineleri üretebilme 

yeteneğimiz sunmaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de bisküvi, gofret pazarını na-
sıl buluyorsunuz? Gofret ve bisküvi pazarındaki yeni 
trendler nelerdir?

Dünyada ve Türkiye’de bisküvi ve gofret pazarı, nüfus 

artışına paralel olarak büyüyor. Avrupa gibi pazarlar spe-

siyal ürünleri tercih ederken, Asya ve Afrika gibi pazarlar 

ise geleneksel bisküvi ve gofret ile yeni tanışıyorlar. Bu 

yüzden bir yandan geleneksel projelerimiz devam eder-
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ugh, the kitchen group that 

prepares the cream in the 

wafer, and the chocolate 

kitchen groups for the cho-

colate-covered products. 

These are very important 

systems that have a direct 

effect on the quality of the 

product. Besides, industrial 

furnaces baking wafers and 

chocolate coating machines 

with advanced technology 

are considered as the heart 

of the production facility. Of 

course, the right selection 

of feeding and packaging 

machines that ensure that 

the final product meets 

the consumer with minimal 

waste is also a very impor-

tant system. 

Could you give some in-
formation about the units 
that make up a wafer pro-
duction line and the ope-
rations in this unit?

If we list the uncoated and covered wafer production 

stages are:

• Dough preparation

• Cooking and cooling the waffl e sheet 

• Preparing the cream in the waffl e

• Preparing a folded wafer block

• Cooling and slicing multi-layered wafer block 

• Uncoated wafer packaging

• Preparing chocolate for coating purposes

• Coating of waffl e slices with chocolate

• Chocolate coated wafer slice cooling 

• Passing and packaging the feeding systems to pack 

the coated wafers at high capacities.

In bakery products such as waffl es, biscuits and 
cakes, what are the expectations of producers regar-
ding technology? What are the critical factors in the 
production of these products? 

In bakery products such as waffl e, cake, biscuits, if we 

list the expectation of producers, these will be

1. Long lasting and easy maintenance machines

2. Easy operable machines

3. High capacity and efficient machines

4. Machines and systems minimizing production losses

5. Hygienic machines suitable for food industry

6. Work and worker safety 

7. Machines with low-amortization 

ken öte yandan spesiyal 

ürün imalatında kullanılacak 

makine AR-GE’lerine imza 

atıyoruz.

Gofret üretim fabrika-
larının vazgeçilmez sis-
temleri ve makineleri ne-
lerdir?

Gofret üretim fabrikaları-

nın vazgeçilmez ekipmanla-

rı; gofret hamurunu hazırla-

yan mutfak grubu, gofretin 

içindeki kremayı hazırlayan 

mutfak grubu, çikolata kap-

lamalı ürünlere yönelik çi-

kolata mutfak gruplarıdır. 

Zira, bunlar ürünün kalitesi-

ne direkt etki eden oldukça 

önemli sistemlerdir. Bunun 

yanı sıra  gofret pişiren 

endüstriyel fırınlar ile ileri 

teknolojiye sahip çikolata 

kaplama makineleri, üretim 

tesisinin adeta kalbi sayıl-

maktadır. Elbette ki, nihai 

ürünün minimum fire ile tü-

keticiyle buluşmasını sağlayan doğru seçilmiş besleme ve 

paketleme makineleri de oldukça önemli sistemlerdir. 

Biraz da bir gofret üretim hattını oluşturan birimler 
ve bu birimdeki işlemler hakkında bilgi verir misiniz?

Kaplamasız ve kaplamalı gofret üretiminin aşamalarını 

sıralayacak olursak;

• Hamur hazırlama

• Gofret yaprağını pişirme ve soğutma 

• Gofretin içindeki kremayı hazırlama

• Katlı gofret bloğunu hazırlama

• Çok katlı gofret bloğunu soğutma ve dilimleme 

• Kaplamasız gofreti paketleme

• Kaplama amaçlı çikolatayı hazırlama

• Gofret dilimlerini çikolata ile kaplama

• Çikolata kaplı gofret dilimini soğutma 

• Kaplamalı gofret dilimlerini yüksek kapasitelerde paket-

leyebilmek amacıyla besleme sistemlerinden geçirme ve 

paketleme.

Gofret, bisküvi ve kek gibi unlu mamullerde, üre-
ticilerin teknolojiyle ilgili beklentileri neler? Sizce bu 
ürünlerin üretimindeki kritik faktörler nelerdir? 

Gofret, kek, bisküvi gibi unlu mamullerde, üreticinin 

beklentilerini sıralayacak olursak;

1. Uzun ömürlü ve kolay bakım gerektiren makineler

2. Kolay opere edilebilir makineler
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What the Investors preparing to establish a wafer 
fabrication plant should consider and what they sho-
uld take into account while planning their machine 
and equipment needs?

For an investor who has a specific market demand, it 

would be a good investment to choose a wafer facility 

that will meet the target production capacity. Sustainabi-

lity of the product to be produced during the amortization 

period should be well analyzed. However, since customer 

demands are very variable in today’s conditions, the sus-

tainability period of any product can not be determined 

clearly. It is important that the wafer line to be invested 

in this mission has the fl exibility to produce low cost pro-

ducts. For example, instead of making a line investment 

that can make a single-packed product we call classical 

wafers, investing in a wafer plant with equipment that can 

fill two colors and use granular materials such as hazel-

nuts in the cream will give you fl exibility to respond to 

different market demands.

Which countries do you export your machines and 
production lines? What are your future goals?

We export to 40 different countries, including Russia 

and Turkic Republics, Morocco, Algeria, India and Bang-

ladesh. Our targets with regard to exports are to increase 

our export volume in markets we have established cur-

rently. We also would like to enter the markets of Central 

Africa and South America.

3. Yüksek kapasitede ve verimli çalışabilen makineler

4. Üretim kayıplarını minimize eden makine ve sistemler

5. Gıdaya uygun ve hijyenik makineler

6. İş ve işçi güvenliğine sahip makineler

7. Düşük amortismanlı makineler

Bir gofret üretim fabrikası kurmaya hazırlanan yatı-
rımcılar; yapacakları teknoloji yatırımlarında sizce ne-
lere dikkat etmeliler veya makine ve ekipman ihtiyaç-
larını belirlerken neleri göz önünde bulundurmalılar?

Pazar talebini belirlemiş bir yatırımcı için hedef üretim 

kapasitesini karşılayacak bir gofret tesisini tercih etmek 

doğru bir yatırım olacaktır. Amortisman süresi boyun-

ca üretilecek ürünün pazarda sürdürülebilirliği iyi analiz 

edilmiş olmalıdır. Ama günümüz şartlarında müşteri ta-

lepleri çok değişken olduğundan dolayı hiçbir ürünün 

pazardaki sürdürülebilirlik süresi net olarak belirlene-

mez. Bu misyonda yatırımı yapılacak gofret hattının dü-

şük maliyetli ürünleri de üretebilecek esnekliğe sahip 

olması önem teşkil eder. Örneğin pazarda klasik gofret 

dediğimiz tek renk dolgulu bir ürünü yapabilecek bir 

hat yatırımını yapmak yerine, iki renk dolgu yapabilen, 

krema arasına fındık gibi granül malzemelerinin de kul-

lanıldığı ekipmana sahip bir gofret tesisi yatırımını yap-

mak, farklı pazar taleplerine cevap verecek bir esneklik 

kazandıracaktır.

Ürettiğiniz makineleri ve üretim hatlarını hangi ül-
kelere ihraç ediyorsunuz? Buna bağlı olarak gelecek 
hedefl eriniz nelerdir?

Rusya ve Türk Cumhuriyetleri, Fas, Cezayir gibi Kuzey 

Afrika ülkeleri, Hindistan, Bangladeş gibi Orta Asya ülkeleri 

başta olmak üzere 40 farklı ülkeye ihracat yapmaktayız. İh-

racat hedefl erimiz ise mevcut pazarlarımıza yönelik ihracat 

hacmimizi artırmaktır.  Bunun yanı sıra Orta Afrika ve Gü-

ney Amerika pazarlarına girmek de hedefl erimiz arasında.
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SOFRALARIMIZIN
BAŞTACI EKMEK!

INDISPENSABLE 
TASTE OF OUR DINING 

TABLES: BREAD
.........................................................................

Board Member - Agricultural Engineer - Yönetim Kurulu Üyesi - Ziraat mühendisi

Çınar Gıda Grubu

Necati POLAT

“Turkey met white flour in the 1950s and since then, modern mills have started to be built. The 
failure of the stone mills to respond to the demand and the popularity of the breads made from 
white flour led to the refining of wheat and industrial production. But the peeling of the wheat 
husk needed for our bodies and the separation of the wheat extract has caused many diseases 
in terms of health.”

“Türkiye, 1950’li yıllarda beyaz unla tanışmış, o yıllardan sonra modern değirmenler devreye girmiş-
tir. Taş değirmenlerin ihtiyaca cevap verememesi, beyaz undan yapılan ekmeklerin rağbet görmesi, 
endüstriyel üretimle buğdayın rafine edilerek üretilmesine sebep olmuştur. Fakat günümüzde vücu-
dumuz için gerekli olan buğday kabuğunun soyulması ve rüşeyminin ayrıştırılması, sağlık açısından 
birçok hastalığa neden olmuştur.”

Nature is full of miracles; we see this miracle in the bre-

ad which is made by combining fl our, water and yeast. 

In fact, bread has been the main source of food for tho-

usands of years. As well as being a source of food, it is 

considered as such a blessing that when it falls on the 

ground, we kiss it and put it to a high place. However, 

bread has never been as notorious as in recent years. A 

large segment of society from the dietitians to the doc-

tors, from the professors to the journalists, from the poli-

ticians to the professors is talking about bread and trying 

to make personal gains. Unfortunately, few are asking 

how to produce healthy and high quality bread and how 

to bring quality bread to our dining tables.

About 50 or 60 years ago, there was a wide range of 

wheat types produced in Anatolia such as Üveyik, Kızıl 

buğday, Davas, Karakılçık, Güzelpınar, Kundura, Kavulca, 

Tabiat aslında mucizelerle dolu; un, su, maya bir araya 

gelerek oluşan ekmekte de bu mucizeyi görüyoruz. Öyle 

ki binlerce yıldan beri insanoğlunun ana besin kaynağı 

ekmek. Besin kaynağı olduğu gibi bizim toplumumuzda 

kutsallığı olan, yere düştüğü zaman öperek yerden alıp 

yüksek bir yere koyduğumuz nimet. Ekmek son yıllarda 

olduğu kadar hiçbir dönemde bu kadar yerlerde sürün-

memişti. Diyetisyeninden tutun doktoruna kadar, profe-

söründen gazetecisine, siyasetçisinden hocasına kadar 

toplumun büyük bir kesimi ekmeği konuşuyor, ekmekten 

nemalanmaya çalışıyor. Ancak sağlıklı ve kaliteli ekmeği 

nasıl üretebiliriz, bunu soframıza nasıl getirebiliriz konusu-

nu konuşan maalesef çok az.

50-60 yıl öncesine döndüğümüzde, Anadolu’da üreti-

len Üveyik, Kızıl buğday, Davas, Karakılçık, Güzelpınar, 

Kundura, Kavulca, Siyez, Cumhuriyet ve bunun gibi bir-
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Siyez, Cumhuriyet and so on. During the years when we 

started university, the average wheat yield in Turkey was 

80-100 kilograms per decare. Nowadays, we see that the 

yield reaches between 500 and 1000 kilograms per decare. 

The increase in our population, combined with the ambition 

of people to earn more, increased the number of improve-

ment works, and high-yield varieties of wheat were unco-

vered. Although these types of wheat are called “genetically 

modified wheat”, it is impossible to agree with this asserti-

on. Wheat is a product that can be only be improved.

IMPORTANCE OF YEAST 
IN BREAD PRODUCTION
Turkey met white fl our in the 1950s and since then, 

modern mills have started to be built. The failure of the 

stone mills to respond to the demand and the popularity 

of the breads made from white fl our led to the refining of 

wheat and industrial production. But the peeling of the 

wheat husk needed for our bodies and the separation of 

the wheat extract has caused many diseases in terms of 

health. However, the wheat extract is rich in minerals and 

vitamins and has many uses ranging from mother’s milk 

to the delay of aging. Speaking of the wheat extract, I’d 

like to mention about a statement by one of our teachers: 

“Societies feeding on bread without extract will have diffi-

culty in having 3 children”.

To produce nourishing bread, it is necessary to have 

whole grain fl our and fermentation. Sourdough and yeast 

are widely used in the making 

of bread. Besides these, yeast 

varieties such as local chickpea 

yeast and fl ower yeast are also 

used. In fact, we can get diffe-

rent types of bread by chan-

ging the yeast that we put in 

the dough. Yeasts already exist 

under natural conditions. Even 

the microorganisms in the air 

can be used in the preparation 

of the first yeast; if you mix the 

fl our with water and wait a few 

days you get sour yeast. The 

bread you make with it is sour 

and makes you feel full. All the-

se bread varieties are extremely 

nutritious and they are different 

from and richer than those bre-

ads made from protein con-

tents. It has been reported that 

gluten sensitivity that has been 

quite popular in recent years is 

caused by wheat proteins and 

fermentation allows these pro-

çok buğday çeşidimiz vardı. Üniversiteye başladığımız 

yıllarda Türkiye’de ortalama buğday verimimiz dekar ba-

şına 80-100 kilogramdı. Günümüzde bu verimin dekar 

başına 500 ila 1000 kilograma kadar çıktığını görüyoruz. 

Nüfusumuzdaki artış, insanların çok kazanma hırsı ile 

birleşince ıslah çalışmaları artmış, yüksek verimli buğday 

çeşitleri ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde bunun adına 

“Genetiği değiştirilmiş buğday” denilse de buna katılmak 

mümkün değildir. Buğday, ancak ıslah çalışması yapıla-

bilecek bir üründür.

MAYANIN EKMEK ÜRETİMİNDE ÖNEMİ
Türkiye, 1950’li yıllarda beyaz unla tanışmış, o yıllar-

dan sonra modern değirmenler devreye girmiştir. Taş 

değirmenlerin ihtiyaca cevap verememesi, beyaz undan 

yapılan ekmeklerin rağbet görmesi, endüstriyel üretimle 

buğdayın rafine edilerek üretilmesine sebep olmuştur. 

Fakat günümüzde vücudumuz için gerekli olan buğ-

day kabuğunun soyulması ve rüşeyminin ayrıştırılması, 

sağlık açısından birçok hastalığa neden olmuştur. Oysa 

rüşeym, zengin mineral ve vitamin deposu olup anne sü-

tünden, yaşlılığın geciktirilmesine kadar birçok faydası 

bulunan bir üründür. Burada yıllar önce bir hocamızın 

söylediği “Ruşeymi alınmış unla beslenen toplumların 3 

çocuk yapabilmeleri çok zordur” sözünü hatırlatmadan 

geçemeyeceğim.

Besleyici ekmek üretebilmemiz için tam tahıl unu ve 

mayalanma olması gerekmektedir. Mayalardan ise ekşi 
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teins to be burned and transformed. Therefore, fermen-

tation actually removes the natural components that can 

cause problems for people. Just like predator insects used 

in the biological struggle in nature.

SUGGESTION “DO NOT EAT BREAD” FAILS
Prof. Dr. Vural Gökmen from Hacettepe University’s Fa-

culty of Food Engineering Department has scientifically 

proved that the main reason for the ineffectiveness of “do 

not eat bread” campaign in society is the Melatonin hor-

mone in bread as suggested by his two-year study. Fer-

mentation of bread causes the formation of the hormone 

of happiness, which we call the Melatonin hormone.

The main problem of bread making in Turkey is that too 

much bread is produced. This problem is caused by the 

fact that 8-10 million loafs of bread are wasted on a da-

ily basis, and an uncontrolled sector causes poor quality 

and non-hygienic production. Scientists and authorities 

must contemplate this, and they have to start working 

on how this amount of waste can be earned to the eco-

nomy. Otherwise, we will waste an amount of bread daily 

consumed by Greece.

maya ve fenni maya olarak yaygın bir şekilde kullanıl-

maktadır. Bunun yanı sıra yöresel nohut mayası, çiçek 

mayası gibi maya çeşitleri kullanılmaktadır. Aslında ha-

mura koyduğumuz mayayı değiştirerek farklı ekmek 

türleri elde edebiliyoruz. Mayalar doğal koşullarda za-

ten mevcuttu. İlk mayanın hazırlanmasında havadaki 

mikroorganizmalar bile kullanılabilir, unu suyla karıştırıp 

birkaç gün beklerseniz ekşi maya elde edersiniz. Bu-

nunla yaptığınız ekmek ekşi ve toktur. Bütün bu ekmek 

çeşitleri fazlasıyla besleyicidir, protein içerikleri de kulla-

nılan undan farklı ve daha zengindir. Son yıllarda sıkça 

konuşulan gluten hassasiyetinin buğday proteinlerinden 

kaynaklandığı belirtiliyor, mayalama bu proteinlerin ya-

kılmasını ve dönüşmesini sağlar. Dolayısı ile mayalama 

aslında, insan için sorun yaratabilecek doğal birleşenleri 

ortadan kaldırır. Tıpkı doğada biyolojik mücadelede kul-

lanılan predatör böcekler gibi.

“EKMEK YEMEYİN” TAVSİYESİ
BAŞARILI OLAMADI
Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğ-

retim Üyesi Prof. Dr. Vural Gökmen hocamız, iki yıl sü-

ren çalışması sonucunda “ekmek yemeyin” tavsiyesinin 

toplumda etkin olma-

masının ana sebebinin 

ekmekte bulunan Me-

latonin hormonu oldu-

ğunu bilimsel olarak 

kanıtlamıştır. Mayalama, 

ekmekte melatonin hor-

monu dediğimiz mutlu-

luk hormonu oluşmasına 

sebep olmaktadır.

Türkiye’de ekmekçi-

liğin ana problemi ge-

reğinden fazla ekmek 

üretilmesidir. Bu sorun, 

günde 8-10 milyon adet 

ekmeğin israf edilmesine 

sebep olduğu gibi de-

netlenemeyen bir sek-

tör, kalitesiz ve hijyenik 

olmayan üretime sebep 

olmaktadır. Bilim insan-

ları ve yetkililer buna kafa 

yormalı, bu israf miktarı-

nın ekonomiye nasıl ka-

zandırılabileceği üzerine 

çalışma başlatmalılar. 

Aksi takdirde her gün 

Yunanistan’ın tükettiği 

miktarda ekmeği israf 

etmeye devam ederiz. 
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Soya Unu Karışımının 
Bisküviler Üzerindeki Etkileri

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

 Sam Higginbottom Institute of Agriculture Technology and Sciences, India
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“It could be concluded that defatted soy fl our incorporation up to the level of 20 per cent in for-
mulating composite fl our for biscuits preparations enhanced the overall acceptability and physical 
quality characteristics of biscuits.”

“Bisküvi preparatları için kompozit un formülasyonuna yüzde 20 seviyesine kadar yağı alınmış soya 
unu katılmasının, bisküvilerin genel kabul edilebilirliğini ve fiziksel kalite özelliklerini artırdığı sonu-
cuna varılabilir ve bitkisel bisküvi hazırlamada başarılı bir formül olarak kullanılabilir.”

ABSTRACT
The study was conducted to standardize the levels of 

defatted soy fl our in composite fl our for biscuit prepara-

tion. The defatted soy fl our was incorporated in the tra-

ditional recipe to replace wheat fl our at levels defatted 

soy fl our by 0, 10, 20, and 30 percent in preparation 

of biscuits. Sugar was replaced by the Stevia and Date 

paste while traditional shortening was replaced by Olive 

oil. The prepared biscuits were evaluated for its physi-

cal, sensorial and nutritional properties. Result of sen-

sory (appearance, color, fl avor, texture, taste, and overall 

acceptability) evaluation of biscuits showed that 20% 

addition of defatted soy fl our had higher overall accepta-

bility, taste, texture and fl avor. The nutritional value of the 

biscuit as determined through nutrient analysis-moisture 

(2.7), Protein (13.53), Fat (17.74), ash (1.75), and total 

energy (462.30) with 20 percent of defatted soy fl our was 

comparable to control (wheat fl our) biscuit.

ÖZET
Bu çalışma, bisküvi hazırlama bileşiminde yağsız soya 

unu seviyelerini standartlaştırmak için yapılmıştır. Yağsız 

soya unu, geleneksel tarifl e bisküvi hazırlamada yüzde 0, 

10, 20 ve 30 seviyelerinde buğday unu yerine kullanıl-

mıştır. Şeker yerine stevia ve hurma ezmesi kullanılmış, 

geleneksel fırıncılık yağı yerine zeytinyağı kullanılmıştır. 

Hazırlanan bisküviler, fiziksel, duyusal ve beslenme özel-

likleri açısından değerlendirilmiştir. Duyusal (görünüm, 

renk, aroma, doku, tat ve genel kabul edilebilirlik) değer-

lendirme sonucu, yüzde 20 oranında yağsız soya unu kul-

lanımının sonucunda bisküvilerin daha yüksek bir genel 

kabul edilebilirlik, tat, doku ve aromaya sahip olduğunu 

göstermiştir. Nem (2.7), protein (13.53), yağ (17.74), kül 

(1.75) ve toplam enerji (462.30) gibi analiz değerleriyle 

belirlenen bisküvi besin değeri, yüzde 20 oranında yağsız 

soya unu kullanıldığında, kontrol (buğday unu) bisküvi nu-

munesi ile benzerlik göstermiştir.

Effects of Soy Flour
Incorporation on Biscuits
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INTRODUCTION
The population everywhere desires to eat a healthier 

diet without changing their conventional dietary patterns. 

Eating of healthy food has received more attention in the 

recent years due to disliking of some having some health 

concerns such as fat, sugar and salt. 

Cereal based food products are part of stable diet of 

global population, where wheat is leading cereal crop and 

principally used in bakery products due to its much appre-

ciated rheological characteristics. However, wheat protein 

is deficient in some indispensable essential amino acids. 

Composite fl our technology for wheat supplementation with 

protein rich materials like soybean could be an approach to 

overcome the malnutrition. The growth of bakery industry 

is about 10% per annum and the products are increasingly 

becoming popular among all sections of people. Biscuits 

possess several attractive features including wider con-

sumption base, relatively long shelf-life, more convenience 

and good eating quality [6,7]. Good eating quality makes 

biscuits attractive for protein fortification and other nutritio-

nal improvements. Biscuits are predominantly based on refi-

ned wheat fl our (RWF) and the blending of RWF with oilseed 

such as soybean can upgrade the nutritional quality. 

India is the largest producer of medicinal herbs and is 

called as botanical garden of the world. Indian herbs are 

renowned all over the world for their medicinal proper-

ties. Many medicinal herbs are also food, oil and fibre 

plants and have always been grown for a range of purpo-

ses. Present dietary scenario necessitates exploring the 

possibility of incorporating novel ingredients in commonly 

consumed foods rather than developing new food pro-

duct. With the current status nutritional quality of biscuits 

and growing demand of nutritious foods, it seems worth-

while to take efforts in enhancing the nutritional value of 

biscuit. Soybean fl our powder has recognized its utility as 

a base ingredient in preparing composite fl our for bakery 

products. Therefore, in present investigation, efforts were 

made to standardize level of defatted soy fl our in prepa-

ration of biscuits on the basis of physical, sensorial and 

nutritional quality characteristics.

MATERIALS
AND METHODS
The special research work 

on “Studies on effect of defat-

ted soy fl our incorporation on 

physical, sensorial and nutri-

tional quality of biscuits” was 

carried out at Regional Food 

Research Analysis Center, 

Lucknow (UP) India during 

academic year 2010-2011.

GİRİŞ
Her yerde insanlar geleneksel diyet kalıplarını değiştir-

meden daha sağlıklı bir gıda tüketmek istemektedir. Sağ-

lıklı gıda tüketimi, son yıllarda sağlık endişeleri olanların 

yağ, şeker ve tuz gibi bazı maddelerden uzak durmasın-

dan dolayı daha fazla ilgi görmektedir. 

Tahıl bazlı gıda ürünleri, küresel nüfusun istikrarlı bes-

lenmesinin bir parçasıdır. Buğday ise başlıca tahıl ürü-

nüdür ve beğenilen reolojik özelliklerinden dolayı esas 

olarak fırıncılık ürünlerinde kullanılmaktadır. Ancak, buğ-

day proteini, bazı vazgeçilmez temel amino asitler yö-

nünden yetersizdir. Buğdayın soya fasulyesi gibi protein 

açısından zengin materyallerle takviye edildiği kompozit 

un teknolojisi, yetersiz beslenmeyle mücadelede bir yak-

laşım olabilir. Fırıncılık sektörü yılda yaklaşık yüzde 10 

oranında büyümektedir ve fırıncılık ürünleri halkın tüm 

kesimlerinde giderek popüler hale gelmektedir. Biskü-

viler, daha geniş tüketici tabanı, görece daha uzun raf 

ömrü, daha kolay tüketim ve iyi yeme kalitesi gibi birçok 

çekici özelliğe sahiptir. İyi yeme kalitesi, bisküvileri, pro-

tein takviyesi ve diğer besin iyileştirmeleri için çekici hale 

getirir. Bisküviler ağırlıklı olarak rafine buğday unu (RWF) 

bazlıdır ve RWF’nin soya fasulyesi gibi yağlı tohumlarla 

harmanlanması beslenme kalitesini yükseltebilir.

Hindistan tıbbi otların en fazla üretildiği ülkedir ve dün-

yanın botanik bahçesi olarak bilinir. Hindistan’ın otları 

dünyanın dört bir yanında tıbbi özellikleriyle tanınmak-

tadır. Birçok tıbbi ot da gıda, yağ ve elyaf bitkileridir ve 

bir dizi amaç için yetiştirilmektedir. Mevcut beslenme se-

naryosu, yeni gıda ürünü geliştirmek yerine, yaygın ola-

rak tüketilen gıdalara yeni içeriklerin eklenmesi olasılığını 

araştırmayı gerektirmektedir. Mevcut durumda, bisküvi-

lerin besin kalitesi ve besleyici gıdalara yönelik artan ta-

lep nedeniyle, bisküvinin besin değerini arttırmaya çaba 

göstermek önemli görünmektedir. Soya unu, fırıncılık 

ürünleri için kompozit un hazırlamada temel malzeme 

olarak kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak bu araştırma-

da, bisküvi hazırlamada fiziksel, duyusal ve besin kalitesi 

özelliklerine göre yağsız soya unu seviyesinin standart-

laştırılmasına odaklanılmıştır.

MALZEMELER 
VE YÖNTEMLER
“Yağsız Soya Unu Ekle-

menin Bisküvilerin Fiziksel, 

Duyusal ve Besin Kalite-

si Üzerindeki Etkileri” adlı 

özel araştırma, Lucknow 

(UP) Hindistan’daki Bölge-

sel Gıda Araştırma ve Analiz 

Merkezi’nde 2010-2011 aka-

demik yılı içinde yapılmıştır. 
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A. Materials
Refined wheat fl our, defatted soy fl our (60 mesh sie-

ved), shortening, baking powder, milk powder, salt, fl a-

vors, and other general ingredients were procured from 

the local market of Lucknow (UP) India.

B. Methods
Recipe for biscuits
In order to justify the use of biscuits as a health product, 

date palm paste and stevia leaves powder were used as 

a source of sweetness instead of using sugar which pu-

rely provides calories only. While, as a shortening, instead 

of using vegetable based hydrogenated fat, Olive oil was 

preferred. The date palm paste, stevia leave powder and 

A. Malzemeler
Rafine buğday unu, yağsız soya unu (60’lık elekten 

elenmiş), fırıncılık yağı, kabartma tozu, süt tozu, tuz, aro-

malar ve diğer genel malzemeler, Lucknow (UP) Hindis-

tan’daki yerel pazardan temin edilmiştir.

B. Yöntemler
Bisküvi için tarif
Bisküvinin sağlıklı bir ürün olarak kullanılması amacıy-

la, yalnızca fazla kaloriye neden olan şeker yerine tatlılık 

kaynağı olarak hurma ezmesi ve stevia yaprağı tozu kulla-

nılmıştır. Fırıncılık yağı olarak, bitkisel bazlı hidrojenlenmiş 

yağ yerine zeytinyağı kullanılmıştır. Bisküvi hazırlamada 

kullanılan hurma ezmesi, stevia yaprağı tozu ve zeytinya-

ğı bazlı optimize ve standartlaştırılmış 

tarif, Tablo 1’de özetlenmiştir.

Bisküvi üretim süreci
Malzemeler, yukarıda belirtilen 

tarife göre bisküvi hazırlamak için 

kullanılmıştır. Rafine edilmiş buğday 

unu ve diğer kuru malzemeler elen-

miş, birlikte karıştırılmış ve tekdüze 

bir karışım elde edilmiştir. Zeytinya-

ğı, hurma ezmesi ve stevia yaprak-

ları tozu, tatlandırılmış fırıncılık yağı 

kreması elde edilmek için birlikte 

karıştırılmıştır. Ardından hamur ha-

zırlamak için yavaş yavaş karıştırıl-

mış kuru un, su ile fırıncılık yağı kre-

masına eklenmştir. Hamur, istenen 

visko-elastik özelliklere sahip tek-

düzeliğe ulaşmak için bütün kuru ve 

sıvı maddelerin el ile yoğrulmasıyla 

hazırlanmıştır. Hamur hazır olunca 

10-15 dakika boyunca olduğu gibi 

dinlendirilmiş ve sonra yapraklama 

için kullanılmıştır; yapraklamalar ah-

şap platform üzerinde hamur topları 

açılarak yapılmıştır. Bu yapraklama-

lar elle çalıştırılan metal kalıpla kesil-

miş, zeytinyağı kaplı tepsiye dizilmiş 

ve pişirme için bekletilmiştir. Pişirme 

elektrikli fırında, ardışık üç aşama 

halinde yapılmıştır. Başlangıçta ha-

murun ısınması nedeniyle yapısal 

değişiklikler meydana gelmiştir. İkin-

ci aşamada en büyük nem kaybı 

meydana gelmiştir. Üçüncü aşama-

da bisküvinin rengi, bitmiş biskü-

vinin tipik açık kahverengi rengine 

dönmüştür. Her partinin 25-30 da-

kika boyunca 160 oC’de pişirilmesi 

gerekmektedir. 

Blending

Harmanlama

Addition of water

Suyu ekleme

Dough Preparation

Hamuru Hazırlama

Kneading

Yoğurma

Resting for 15 minutes

15 dakika dinlendirme

Manual Dough Ball preparation

Hamur toplarının elle hazırlanması

Sheeting

Serme

Cutting to desired size by using metal dye cutter

Metal kesme kalıbı ile istenen boyutta kesme

Placing into olive oil coated trays

Zeytinyağı kaplı tepsilere yerleştirme

Baking (in three stages)

Pişirme (üç aşamalı)

Cooling to Room temperature

Oda sıcaklığına soğutma

Packaging under HDPE bags

HDPE poşetler içinde ambalajlama

Storage under dry conditions until sensorial evaluation

Duyusal değerlendirmeye kadar kuru koşullarda saklama

Mixing of dry ingredients

(Refined wheat fl our + defatted soy fl our 

+ skim milk powder + baking powder)

Kuru malzemelerin karıştırılması
(Rafine buğday unu + yağı alınmış soya 

unu + yağsız süt tozu + kabartma tozu)

Creaming Mixing of Shortening

(Mixing of Stevia leaves powder 

+ Date palm paste + Olive oil)

Fırıncılık Yağının Krema Karışımı
(Stevia yaprağı tozu + Hurma
ezmesi + Zeytinyağı karışımı)

Figure 1. Flow sheet for preparation of biscuits

Şekil 1.Bisküvi hazırlama için akış şeması
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olive oil based optimized and standardized recipe used in 

preparation of biscuits is summarized in Table 1.

Process of biscuit manufacturing
Ingredient was used for preparation of biscuits accor-

ding to above stated recipe. Sieve the refined wheat fl our 

and other dry ingredients and were mixed together to ob-

tain a uniform blend. Olive oil, date palm paste and stevia 

leaves powder was mixed together to obtain sweetened 

shortening cream. Then slowly mixed dry fl our was ad-

ded to shortening cream with addition of water to prepare 

dough. The dough was prepared by manual kneading of 

all the dry and liquid ingredients to attain uniformity with 

desirable visco-elastic characteristics. When dough was 

ready it was kept for 10-15 minutes as it is and then used 

for sheeting, sheets were made by rolling balls of dough 

on wooden platform. These sheets were cut by hand 

operated metal dye, arranged on olive oil coated tray and 

were kept for baking. Baking takes place in three succes-

sive stages in electric oven. In the beginning structural 

changes take place due to heating of dough. In second 

stage greatest loss of moisture take place. In third stage 

the color of biscuit changes to typical light brown co-

lor of finished biscuit. Each lot requires 25-30 minutes at 

160oC for baking. 

Formulation of composite fl our for biscuit preparation
Preliminary experimental work was done with different 

high levels of Defatted Soy Flour (DSF) incorporation so as 

to select the range of per cent incorporation which could 

be used in formulating composite fl our for biscuits. Thro-

ugh trial and error, coupled with continued informal sen-

sory evaluation by a panel of food scientists, as a result 

of preliminary trials, it was found that not more than 30% 

of DSF could be used in preparation of composite fl our as 

further increase in DSF concentration resulted in drastic 

reduction of overall acceptability of product. Further syste-

matic studies have been carried out by considering follo-

wing composite fl our formulation for biscuit preparations.

T0 - Refined wheat fl our (RWF) without incorporation of 

defatted soy fl our (DSF)

T1 - 10% replacement of RWF with DSF

T2 - 20% replacement of RWF with DSF

T3 - 30% replacement of RWF with DSF

Physical analysis
Diameter and thickness was measured using vernier 

caliper, while spread ratio was calculated as a ratio of 

diameter to thickness of biscuits.

Analysis of raw material
Gluten content of wheat fl our was determined by was-

hing off starch by standard procedure [10]. Estimation of 

Bisküvi hazırlama için kompozit un formülasyonu:
Ön deneysel çalışma, bisküviler için kompozit unun 

formüle edilmesinde kullanılabilecek yüzde bileşimlerin 

seçilmesi için farklı yüksek seviyelerde Yağsız Soya Unu 

(DSF) ile yapılmıştır. Deneme-yanılma ve bir dizi gıda bilim 

adamı tarafından devam eden gayri resmi duyusal değer-

lendirmeyle yapılan ön deneyler sonucunda, kompozit un 

hazırlanmasında en fazla %30 DSF kullanılabileceği, zira 

DSF konsantrasyonunda daha fazla artışın ürünün genel 

olarak kabul edilebilirliğini önemli ölçüde azalttığı görül-

müştür. Bisküvi hazırlanması için aşağıdaki kompozit un 

formülasyonu göz önüne alınarak daha sistematik çalış-

malar yürütülmüştür.

T0 - Rafine buğday unu (RWF), yağsız soya unu eklen-

meden (DSF)

T1 - RWF’nin %10 oranında DSF ile değiştirilmesi

T2 - RWF’nin %20 oranında DSF ile değiştirilmesi

T3 - RWF’nin %30 oranında DSF ile değiştirilmesi

Fiziksel analiz
Çap ve kalınlık vernier kaliper kullanılarak ölçülmüştür; 

yayılma oranı, bisküvinin çapı ile kalınlığının oranı olarak 

hesaplanmıştır.

Hammaddelerin analizi
Buğday ununun glüten içeriği, nişastanın standart pro-

sedüre göre yıkanması ile belirlenmiştir [10]. Nem, kül, 

ham protein ve yağ içeriğinin tahmini de standart işletim 

prosedürüne göre yapılmıştır.

Bisküvilerin organoleptik kalitesi
Hazırlanmış bitkisel bisküvilerin duyusal değerlendirme-

si, fırıncılık ürünlerinin duyusal değerlendirmesinde geçmiş 

deneyime sahip olan lisansüstü öğrencileri ve akademik 

personel üyelerinden oluşan 25 kişilik bir eğitimli ekip tara-

fından gerçekleştirilmiştir. Ekip üyelerinden, duyusal özel-

likleri belirleyen koşulların ölçülmesi ve skorun kullanılması 

talep edilmiştir. Görüşler, 9 puanlı Hedonik Ölçek üzerinde 

ürünlerin 9’dan (son derece beğendim) 1’e (hiç beğenme-

dim) kadar değişen tanımlayıcı terimlerle alınmıştır.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Buğday unu ve yağsız soya unu birleşimi
Rafine buğday unu ve soya unu birleşimi, bisküvi ha-

zırlamada uygunluğunu göstermek için seçilmiştir. Elde 

edilen sonuçlar Tablo 2’de özetlenmiştir.

Rafine buğday ununda % 11.87 oranında ham protein, 

% 8.72 oranında da glüten içeriği bulunmuştur. Nem, yağ, 

kül ve toplam karbonhidrat ile ilgili diğer sonuçlar sırasıy-

la 13.20, 1.38, 0.53 ve 68.17 olarak bulunmuştur. Buğday 

ununun bileşimine ve glüten içeriğine yakın olarak elde edi-

len sonuçlar daha önce bildirilen sonuçlara benzer olmuştur.
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moisture, ash, crude protein and fat content was also 

done by standard operating procedure [10]. 

Organoleptic quality of biscuits 
The sensory evaluation of prepared herbal biscuits was 

carried out by a 25 member trained panel comprising of 

postgraduate students and academic staff members of 

faculty who had some previous experience in sensory 

evaluation of bakery products. The panel members were 

requested in measuring the terms identifying sensory 

characteristics and in use of the score. Judgments were 

made through rating products on a 9 point Hedonic Sca-

le with corresponding descriptive terms ranging from 9 

‘like extremely’ to 1 ‘dislike extremely’.

RESULTS AND DISCUSSION
Composition of wheat fl our and defatted soy fl our 
Composition of refined wheat fl our and soy fl our were 

determined to signify its suitability in preparation of bis-

cuits. The obtained results are summarized in Table 2. 

The refined wheat fl our contained 11.87 per cent of 

crude protein while 8.72 per cent of gluten content was 

observed. The other results with respect to moisture, fat, 

ash and total carbohydrate were found to be 13.20, 1.38, 

0.53 and 68.17 per cent, respectively. The obtained re-

sults for the proximate composition and gluten content of 

wheat fl our were similar to that of earlier reported results. 

The results pertaining to composition of defatted soy 

flour revealed that it is rich in protein content i.e. 62.73 

per cent, which justifies its utilization as a novel ingredi-

ent in nutritional food preparations. The moisture con-

tent was found to be 8.64 per cent which signifies its 

shelf life and storage. The 0.79 per cent fat remained in 

defatted soy flour described the superior efficiency of oil 

extraction process, while the 6.43 per cent of total ash 

reveals high mineral content. The 

shortening was replaced by olive 

oil. When baking (at high tempe-

rature) the nutritional value of olive 

oil may not decrease but it cau-

ses lipid peroxidation. Scaccini et 

al. [12] stated that a significantly 

lower concentration (1.5 +/- 0.3 

nmol/ml) of thiobarbituric acid –re-

active substances (TBA-RS) was 

found in olive oil, after exposing to 

higher temperature. However this 

value is within the recommended 

limit as per Codex Standard, 2001 

for olive oil, which are 10 milli equ-

ivalent peroxide/kg oil. The obta-

ined results with respect to com-

Yağsız soya unu bileşimine ilişkin sonuçlar, protein 

içeriği bakımından zengin olduğunu, yani yüzde 62.73 

oranında protein içerdiğini ortaya koymuştur; bu da, 

besleyici gıda hazırlanmasında yeni bir bileşen olarak 

kullanımı için bir gerekçedir. Nem içeriği %8.64 olarak 

bulunmuştur; bu da raf ömrünü ve muhafazasını göster-

mektedir. Yağsız soya ununda kalan %0.79 oranındaki 

yağ, yağ çıkarma işleminin üstün verimlilik sağladığı-

nı gösterirken, toplam külün %6.43 olması da yüksek 

mineral içeriğini göstermiştir. Fırıncılık yağı yerine zey-

tinyağı kullanılmıştır. Fırında (yüksek sıcaklıkta) piştiğin-

de, zeytinyağının besin değeri azalmamaktadır, ancak 

lipit peroksidasyonuna neden olmaktadır. Scaccini, vd. 

[12] zeytinyağının daha yüksek sıcaklıklara maruz kal-

ması sonucunda tiyobarbitürik asit-reaktif maddelerin 

(TBA-RS) anlamlı olarak daha düşük konsantrasyon-

da (1.5 +/- 0.3 nmol/ml) olduğunu belirtmiştir. Bununla 

birlikte, bu değer zeytinyağı için Codex Standardında 

2001’de önerilen 10 mili eşdeğer peroksit/kg yağ sını-

rı dâhilindedir. Yağsız soya unu bileşimine ilişkin olarak 

elde edilen sonuçlar, karma bisküvilerin besinsel ola-

rak iyileştirilmesini sağlayabilecek yüksek besin profilini 

göstermektedir.

Kompozit un bazlı bisküvilerin fiziksel parametreleri:
Bisküvilerin fiziksel parametreleri, kalitenin nesnel de-

ğerlendirmesinde yaygın olarak kullanılan parametrelerdir. 

Farklı seviyelerde yağsız soya unu eklemenin, hazırlanan 

bisküvilerin fiziksel özelliklerine olan etkisi ile ilgili veriler 

Tablo 3’de özetlenmiştir.

Sonuçlar, DSF ekleme düzeyindeki artışın toplam 

ağırlıkta, çapta, yayılma oranında ve sertlikte doğrusal 

azalmaya neden olduğunu ortaya koymuştur. Öte yan-

dan, bisküvi kalınlığı, konsantrasyonun artışıyla birlikte 

artarken, bisküvilerin yayılma oranının azaltılması, soya 

proteininin daha iyi bağlanma mukavemetine, bunun da 
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position of defatted soy flour 

represent the high nutritional 

profile which could result in 

nutritional enhancement in-

corporated biscuits.

Physical parameters 
of composite flour 
based biscuits
The physical parameters of 

biscuits are commonly used 

parameter in objective judgment of quality. The data re-

lated to effect of different levels of defatted soy fl our in-

corporation on physical properties of prepared biscuits is 

summarized in Table 3.

The results revealed that increase in level of DSF incor-

poration results in linear decrease of total weight, diame-

ter, spread ratio and hardness. While, thickness of bis-

cuits increased with increase in concentration, reduction 

of spread ration of biscuits may be attributed to better 

binding strength of soy protein, also resulting in increase 

of thickness. The DSF incorporated biscuits reported to 

have lower hardness. This could be attributed to high wa-

ter binding capacity of defatted soy fl our.

Standardization of composite fl our 
for biscuit preparation
The study was carried out to understand the infl uence 

of blend ratio (refined wheat fl our: defatted soy fl our), upon 

the textural attributes (viz. crispness, cutting strength, 

hardness) and Overall acceptability of biscuits. Preliminary 

experimental work was done with a different high level of 

Defatted Soy Flour (DSF) incorporation so as to select the 

range of per cent incorporation which could be used in for-

mulating composite fl our for biscuits. Numerous practice 

attempts were made. Through trial and error, coupled with 

continued informal sensory evaluation by a panel of food 

scientists, as a result of preliminary trials, it was found that 

not more than 30% of DSF could be used in preparation 

of composite fl our as further increase in DSF concentrati-

on resulted in drastic reduction of overall acceptability of 

kalınlığın artmasına neden olmasıyla ilişkilendirilebilir. DSF 

eklenen bisküvilerin daha az sertliğe sahip olduğu bildiril-

miştir. Bu, yağsız soya ununun daha yüksek suda bağlan-

ma kapasitesiyle ilişkilendirilebilir.

Bisküvi hazırlamada kompozit unun 
standardizasyonu
Çalışma, karışım oranının (rafine buğday unu/yağsız 

soya unu) dokusal özelliklere (gevreklik, kesme mukave-

meti, sertlik) ve bisküvilerin genel kabul edilebilirliğine olan 

etkisini anlamak için yapılmıştır. Ön deneysel çalışma, 

bisküviler için kompozit unun formüle edilmesinde kulla-

nılabilecek yüzde bileşimlerin seçilmesi için farklı yüksek 

seviyelerde Yağsız Soya Unu (DSF) ile yapılmıştır. Birçok 

pratik girişim yapılmıştır. Deneme-yanılma ve bir dizi gıda 

bilim adamı tarafından devam eden gayri resmi duyusal 

değerlendirme ile yapılan ön deneyler sonucunda, kom-

pozit un hazırlamada en fazla %30 DSF kullanılabileceği, 

zira DSF konsantrasyonunda daha fazla artışın ürünün 

genel olarak kabul edilebilirliğini önemli ölçüde azalttığı 

görülmüştür. Kompozit unun optimum formülasyonunu 

tasarlamak için daha sistematik çalışmalar yürütülmüştür 

ve daha sonra hazırlanan bisküviler, fizikokimyasal para-

metreleri, duyusal özellikleri ve kompozit un tabanlı biskü-

vilerin besleyici özellikleri açısından analiz edilmiştir.

Bisküvi için kompozit un hazırlamada DSF bileşi-

minin optimizasyonu da büyük oranda duyusal kalite 

özelliklerine dayanmaktadır. DSF bisküvilerin duyusal 

kalitesine ilişkin olarak elde edilen sonuçlar Şekil 2’de 

özetlenmiştir.
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product. Further systematic studies have been carried out 

so as to design an optimum formulation of composite fl our 

and then the prepared biscuits were analyzed for its physi-

co-chemical parameters, sensorial characteristics, and 

nutritional properties of composite fl our based biscuits. 

Optimization of DSF incorporation in preparation of 

composite fl our for biscuits was also majorly based on 

the sensorial quality characteristics. The obtained results 

with respect to sensorial quality of DSF biscuits is sum-

marized in Figure 2.

The data depicted in Figure 2 revealed that incorporati-

on of DSF has marked improvement in color, appearance 

and textural profile of prepared biscuits up to concentra-

tion of 20 per cent while further increase in concentration 

results in drastic reduction in appearance, color, fl avor, 

and texture as well as taste characteristics. 

With respect to appearance, it was observed that incor-

porated of DSF results in grainy appearance of biscuits 

which were preferred by panelist members up to 20 per 

cent while in case of 30 per cent DSF incorporated bis-

cuits; excessive grainy appearance secured lower values.

The color characteristics of biscuits showed to be dar-

ker with increase in concentration of DSF which enhan-

ced consumer appeal up to 20 per cent of incorporati-

on. Similar trend to that of fl avor scores was observed in 

case of color values of incorporated biscuits.

Textural profile plays an important role in justifying the 

overall acceptability of biscuits, here in case of DSF in-

corporated biscuits, slight improvement in crispiness of 

biscuits were observed in samples up to 20 per cent of 

DSF, hence secured better scores while in case of bis-

cuits containing 30 per cent of soy fl our, the panelists 

reported dryness of mouth hence secured least scores.

The overall acceptability of composite fl our based biscu-

its was determined by taking average of all the values per-

taining to appearance, color, fl avor, texture and taste. It was 

found that sample T2 containing 20 per cent of DSF found 

to secure maximum score (8.37) followed by T1 (8.28) and 

control (8.23) while least overall acceptability was observed 

in T3 sample containing 30 per cent of defatted soy fl our.

On the basis of overall acceptability of biscuits, it could be 

concluded that incorporation of defatted soy fl our in prepa-

ring composite fl our up to the level of 20 per cent is superior 

to all other treatments and control sample and hence 20 per 

cent DSF incorporation in preparation of composite fl our for 

biscuits could considered optimum with respect to sensori-

al quality characteristics.

Şekil 2’deki veriler DSF eklemenin, hazırlanmış biskü-

vilerin renk, görünüm ve dokusal profilinde %20’lik bir 

konsantrasyona kadar gelişme sağladığını, buna karşılık 

konsantrasyon daha da artırıldığında görünüm, renk, aro-

ma, dokuda ve tat özelliklerinde ciddi azalmalara neden 

olduğunu ortaya koymuştur.

Görünümle ilgili olarak, yüzde 20’ye kadar DSF’nin ka-

tıldığı ve ekip üyeleri tarafından tercih edilen bisküvilerde, 

taneli bir görünüm elde edildiği, yüzde 30 oranında DSF 

içeren bisküvilerde ise aşırı grenli görünümün daha düşük 

değerlere neden olduğu gözlenmiştir.

Bisküvilerin renk özellikleri, DSF konsantrasyonunun 

artmasıyla daha koyulaşmıştır; bu da, yüzde 20’ye ka-

dar eklemede tüketici için çekiciliğin arttığını göstermiştir. 

Aroma puanlarına benzer bir trend, bileşimli bisküvilerin 

renk değerleri için de gözlemlenmiştir.

Dokusal profil, bisküvilerin genel kabul edilebilirliğinde 

önemli bir rol oynamaktadır; burada DSF içeren biskü-

viler için yüzde 20’ye kadar DSF olan numunelerde bis-

küvilerin gevrekliğinde hafif bir iyileşme gözlemlenirken, 

yüzde 30’a kadar soya unu içeren bisküvilerde ekip üye-

leri ağız kuruluğu olduğunu bildirmiş ve dolayısıyla en az 

puanı almıştır.

Kompozit un bazlı bisküvilerin genel kabul edilebilirli-

ği, görünüş, renk, leke, doku ve lezzete ilişkin tüm de-

ğerlerin ortalaması alınarak belirlenmiştir. Yüzde 20 DSF 

içeren T2 numunesinin en yüksek puanı aldığı (8.37), 

onu T1 (8.28) ve kontrol (8.23) numunelerinin izlediği 

görülürken, en düşük genel kabul edilebilirlik, yüzde 30 

oranında yağsız soya unu içeren T3 numunesinde gö-

rülmüştür.

Bisküvilerin genel olarak kabul edilebilirliği esasında, 

kompozit un hazırlamada % 20 düzeyine kadar yağsız 

soya unu eklenmesinin, diğer tüm işlemlerden ve kontrol 

numunesinden üstün olduğu ve dolayısıyla duyusal kalite 

özellikleri açısından bisküviler için kompozit un hazırlama-

da yüzde 20 oranında DSF eklemenin optimum olduğu 

sonucuna varılabilir.

Kompozit un bazlı bisküvilerin yaklaşık bileşimi
Daha önce belirtildiği gibi, bisküvi için kompozit un ha-

zırlamada yağsız soya unu eklemenin asıl amacı, besin 

değerini artırmaktır. Dolayısıyla, bu araştırmada, farklı 

konsantrasyonlarda yağsız soya unu ile hazırlanan bis-

küvilerin yaklaşık bileşimi analiz edilmiş ve elde edilen so-

nuçlar Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4’te, bisküvilerde DSF konsantrasyonunda artı-

şın, yaklaşık bileşim üzerinde anlamlı etkisi olduğu görü-

lebilir. DSF konsantrasyonunda artışla birlikte bisküvilerin 
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Proximate composition of composite 
fl our based biscuits

As stated earlier, the prime objecti-

ve of defatted soy fl our incorporation in 

preparation of composite fl our for biscuit 

was to enhance its nutritional value. Hen-

ce, during present investigation, biscuits 

prepared with different concentration of 

defatted soy fl our were analyzed for its 

proximate composition and the obtained 

results are given in Table 4.

It could be seen from the Table 4 that 

increase in concentration of DSF in bis-

cuits has significant effect on its proxima-

te composition. The moisture content of 

biscuits increased linearly with increase in concentration 

of DSF, this may be attributed to high water binding ca-

pacity of DSF which is retaining higher moisture content 

in ultimate product. 

The ash content of biscuits is also significantly increa-

sed due to higher ash content of DSF. The total fat con-

tent of biscuits is majorly a function of externally added 

fat during biscuits preparation. Both refined wheat fl our 

and defatted soy fl our were having lower fat content and 

hence the total fat content of sample retaining more or 

less similar while there was slight reduction in fat content 

with increase in defatted soy fl our incorporation.

Estimation of protein content of sample showed high 

improvement in nutritional value of DSF incorporated bis-

cuits with maximum value of 15.73 per cent in 30 per 

cent DSF based biscuits, compared to that of control 

sample containing merely 5.76 per cent of protein. Many 

studies have showed that heat liable browning of baked 

products containing higher protein may contribute to the 

poor ability to digest protein. The result pertaining to pro-

tein content justifies the suitability of defatted soy fl our 

incorporation in making of composition for nutritional en-

hancement of biscuits.

The total carbohydrate content of biscuits found to 

decrease linearly with increase in DSF concentration. The 

variations are due to lower carbohydrate content of de-

fatted soy fl our. The total calorific value of control samp-

les was observed to be higher (469.78 Kcal) compared 

to DSF incorporated biscuits (461.63 Kcal); however, it 

is worthwhile noting that major source of calories in case 

of treated samples was contributed by protein which is 

superior in terms of nutrition point of view. On the basis of 

proximate analysis of prepared biscuits, it could be conc-

luded that defatted soy fl our incorporation increased the 

nutritional status of biscuits due to high protein content.

nem içeriği doğrusal olarak artmıştır; bu durum, DSF’nin 

yüksek su bağlama kapasitesi olması ve bitmiş üründe 

daha fazla nem içeriği tutması ile ilişkilendirilebilir. 

Bisküvilerin kül içeriği de, DSF’nin daha yüksek kül 

içermesi nedeniyle anlamlı olarak yükselmiştir. Bisküvile-

rin toplam yağ içeriği, bisküvilerin hazırlanması sırasında 

dışarıdan eklenen yağın bir sonucudur. Hem rafine buğ-

day unu hem de yağsız soya unu daha düşük yağ içeri-

ğine sahipti ve yağsız soya unu katkısının artmasıyla yağ 

içeriğinde az miktarda azalma olurken, numunenin top-

lam yağ içeriği az ya da çok aynı kaldı.

Numunenin protein içeriğinin değerleri, DSF içeren 

bisküvinin besin değerinde yüksek iyileşme göstermiştir 

ve yüzde 5.76 protein içeren kontrol numunesiyle karşı-

laştırıldığında, yüzde 30 DSF içeren bisküvinin besinsel 

değerinde %15,73 ile maksimum değer artışı sağlanmış-

tır. Birçok araştırma, daha yüksek protein içeren fırıncılık 

ürünlerinin ısıdan dolayı kahverengileştiğini, sindirilebilir 

protein açısından zayıf bir tablo sergilediğini göstermiş-

tir. Protein içeriğiyle ilgili sonuçlar, bisküvilerin besinsel 

olarak iyileştirilmesi için bileşiminde yağsız soya unu kul-

lanılmasının uygunluğunu kanıtlamaktadır.

Bisküvilerin toplam karbonhidrat içeriğinin, DSF kon-

santrasyonundaki artışla doğrusal olarak azaldığı görül-

müştür. Bu değişimler, yağsız soya ununun daha düşük 

karbonhidrat içermesinden kaynaklanmaktadır. Kontrol 

numunelerinin toplam kalori değerinin (469,78 Kcal), 

DSF içeren bisküvilere (461.63 Kcal) kıyasla daha yüksek 

olduğu görülmüştür; ancak, işlenmiş numunelerde baş-

lıca kalori kaynağının, beslenme açısından daha üstün 

olan proteinden kaynaklandığını kaydetmek gerekir.

Hazırlanan bisküvilerin yaklaşık analizi esasında, yağsız 

soya unu eklemenin, yüksek protein içeriği nedeniyle bis-

küvilerin besin değerini artırdığı sonucuna varılabilir.
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SUMMARY AND CONCLUSION
In the present investigation sincere efforts were made 

to enhance the nutritional quality of biscuits by incorpora-

ting defatted soy fl our. The results pertaining to composi-

tion of refined wheat fl our and defatted soy fl our showed 

the suitability as a base ingredient in biscuits preparation.

The results pertaining to standardization of composite 

fl our for biscuit preparation revealed that sensorial quality 

characteristics of biscuits could be improved with incor-

poration of 20 per cent of defatted soy fl our in refined 

wheat fl our in formulating composite fl our for biscuits pre-

paration. On the basis of overall acceptability of biscuits, 

it could be concluded that 20 per cent DSF incorpora-

tion in preparation of composite fl our for biscuits could 

be considered optimum with respect to sensorial quality 

characteristics while the physical parameters of composi-

te fl our based biscuits were also observed to be superior. 

20 per cent incorporation of defatted soy fl our enhances 

the protein content of biscuits (13.53 per cent). On the ba-

sis of proximate analysis of prepared biscuits, it could be 

concluded that defatted soy fl our incorporation increased 

the nutritional status of biscuits due to high protein content.

CONCLUSION
On the basis of obtained results, it could be concluded 

that defatted soy fl our incorporation up to the level of 20 

per cent in formulating composite fl our for biscuits prepara-

tions enhanced the overall acceptability and physical quality 

characteristics of biscuits while different herbs viz. Brahmi, 

lemongrass, shilajit, makoi, badiyan, kasni could be utilized 

successfully in preparation of herbal biscuits at the level of 

0.5 g, 0.5 g, 0.5 g, 5 ml, 10 ml and 5 ml, respectively.
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ÖZET VE SONUÇ
Mevcut araştırmada, bisküvilere yağsız soya unu ekle-

nerek besin kalitesini artırmak için samimi çaba gösteril-

miştir. Rafine buğday unu ve yağsız soya ununun bileşi-

mine ilişkin sonuçlar, bisküvi hazırlamada baz malzeme 

olarak uygunluğunu göstermiştir.

Bisküvi hazırlama için kompozit unun standardizas-

yonuna ilişkin sonuçlar; bisküvi hazırlamada kompozit 

un formülasyonundaki buğday ununa yüzde 20 yağsız 

soya unu katılarak bisküvilerin duyusal kalite özellikle-

rinin iyileştirilebileceğini göstermiştir. Bisküvilerin genel 

kabul edilebilirliği esasında, bisküviler için hazırlanan 

kompozit un karışımına yüzde 20 oranında DSF katıl-

masının, duyusal kalite özellikleri açısından optimum 

olduğu düşünülebilir ve kompozit un bazlı bisküvilerin 

fiziksel parametrelerinin de üstün olduğu gözlemlen-

miştir.

Yüzde 20 oranında yağsız soya unu katılması, biskü-

vilerin protein içeriğini artırmaktadır (%13.53). Hazırla-

nan bisküvilerin yaklaşık analizi esasında, yağsız soya 

unu eklemenin, yüksek protein içeriği nedeniyle biskü-

vilerin besin değerini artırdığı sonucuna varılabilir.

SONUÇ
Elde edilen sonuçlar esasında, bisküvi hazırlamada 

kompozit un formülasyonunda yüzde 20 seviyesine kadar 

yağsız soya unu katılmasının, bisküvilerin genel kabul edi-

lebilirliğini ve fiziksel kalite özelliklerini artırdığı sonucuna 

varılabilir ve Brahmi, limon otu, shilajit, makoi, badiyan, 

kasni gibi farklı otlar sırasıyla 0.5 g, 0.5 g, 0.5 g, 5 ml, 

10 ml ve 5 ml seviyelerinde bitkisel bisküvi hazırlamada 

başarılı olarak kullanılabilir.
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Ekmekçilikte 
uzman bir isim:  

FARMHAUS

Deniz OR, Farmhaus: “Farmhaus, in seven-
teenth year of fl our mixtures sector in bread in-
dustry that can be considered as a new sector 
for our country, is planning to increase its mar-
ket share with an increasing acceleration also in 
the future as one of the important companies of 
the sector thanks to its innovation and  leader-
ship understanding on this subject.” 

Deniz OR, Farmhaus: “Ülkemiz için yeni sayı-
labilecek olan ekmekçilik un karışımları sektö-
ründe on yedinci senesine giren Farmhaus bu 
konuda yenilikçilik ve öncülük anlayışıyla sektö-
rün önemli firmalarından birisi olarak gelecekte 
de pazar payını yükselen bir ivmeyle arttırmayı 
planlıyor.”

AN EXPERT NAME 
IN BREAD INDUSTRY: 

FARMHAUSE 
......................................................................
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This month, BBM Magazine is hosting Deniz Or who is 

Agricultural Engineer and partner of Borsoy Gıda Sanayi 

carrying out activity on bread making for more than 25 

years. It produces ready fl our mixtures and raw materials 

for 35 different bread types with products having brand 

of Farmhaus that it produces itself. 

Deniz Or, stating that demand for healthy nutrition and 

functional food has increased over the last decades, ex-

plains that they are aiming to focus only on products for 

bread making with Farmhaus brand, to produce best, 

best quality and boutique products and to specialize on 

its own area. 

We talked about place of Farmhaus on bakery sector, 

product range, its aims and technical infrastructures with 

Deniz Or. We are obtaining details from Or…

First of all, could you please give us some infor-
mation about Borsoy Gıda & Tarım Ürünleri Ticaret 
ve Sanayi Ltd. Şti.? When was the company founded 
and what is the activity area? 

Borsoy Gıda Endüstrisi has been operating in the area 

of bakery since 1989, and has continued its services in 

ready-made bread mixes and specialty bakery products 

from İzmir to the hotels, patisseries and bakeries in Tur-

key and abroad with Farmhaus products since 2001.

Could you tell us about your product variety? Is the 
target group for these product individuals or bakery 
industry in general? 

Our company produces ready fl our mixes and raw ma-

terials for about 35 different varieties of bread, and ex-

pands its product range with new products every day. 

The primary target audience of Farmhaus is the baker-

ies and businesses looking to produce bakery products, 

boutique and quality bread, and in the last one year, we 

have offered home-type products and 

products for individual consumers.

Regarding the bread industry which 
has been changing and improving con-
stantly for years, what is the interest 
level for bread varieties and what is 
your future expectation in this issue?  

Particularly in the last two or three 

years, there is an increased demand 

which goes parallel to the increased in-

terest in healthy diets and functional food 

products. The fi tness bread mix and 

buckwheat bread which we have devel-

oped for people who work out and who 

want to stay in shape are the top selling 

products in recent days.

BBM Dergisi bu ay 25 yılı aşkın bir süredir ekmekçilik 

alanında faaliyet gösteren Borsoy Gıda Sanayi ortağı ve 

Ziraat Mühendisi Deniz Or’u konuk ediyor. Firma olduğu 

Farmhaus markasıyla 35 farklı çeşit ekmek için hazır un 

karışımları ve hammaddeler üretiyor. 

Son birkaç yıl içinde sağlıklı beslenmeye ve fonksiyonel 

gıdalara talebin arttığını belirten Deniz Or, Farmhaus mar-

kası ile sadece ekmekçilik ürünleri üzerine yoğunlaşıp en 

iyi, en kaliteli butik ürünleri üretmeyi ve alanında uzman-

laşmayı hedefl ediklerini belirtiyor. 

Deniz Or ile Farmhaus’ın fırıncılık sektöründeki yerini, 

ürün çeşitliliğini, hedefl erini ve teknik altyapılarını konuş-

tuk. Detayları Or’dan alıyoruz… 

Öncelikle Borsoy Gıda & Tarım Ürünleri Ticaret ve 
Sanayi Ltd. Şti. hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? 
Borsoy Gıda, ne zaman kuruldu ve neler yapar?

Borsoy Gıda Sanayi olarak ekmekçilik alanında 1989 

yılından bu yana faaliyet gösteren firmamız, hazır ek-

mek karışımları ve özel ekmekçilik ürünleri üretimiyle, 

İzmir’den yurt dışına ve ülke genelindeki otellere, unlu 

mamullere ve fırınlara yönelik hizmetini, 2001 yılından 

beri, kendi üretmiş olduğu, Farmhaus markalı ürünler 

ile sürdürüyor.

Firmanızın ürün çeşitliliğinden bahseder misiniz? 
Bu ürünlerinizin öncelikli hedef kitlesini bireysel tüke-
ticiler mi, fırıncılık sektörü mü oluşturuyor?

Firmamız yaklaşık olarak 35 farklı çeşit ekmek için 

hazır un karışımları ve hammaddeler üretiyor, ayrıca her 

geçen gün ürün yelpazesini yeni ürünlerle genişletiyor. 

Farmhaus’un öncelikli hedefi fırınlar, unlu mamuller, butik, 

kaliteli ekmek üretmek isteyen işletmelerdir. Ancak son bir 

yıldır ev tipi ürünler ile bireysel tüketicilere yönelik ürünleri 

de piyasaya sunuyoruz.
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What is the share of Borsoy Gıda in bread mixes 
market? Where are you planning to see yourself in 
this market? 

Farmhaus, entering its 17th year in the industry of bakery 

fl our mixes, which can be considered as quite new for our 

country, plans to increase its market share in the future with 

an increasing momentum as one of the important companies 

in the sector with its innovative and pioneering approach.

Do you have any export activity or any plan for 
this? Could you share with us if you have? 

Our company, which introduces its products at exhi-

bitions abroad, has contributed to national exports by 

sending its products abroad for about 6 years, and it is 

increasing its exports every year.

Could you give us information about the other ac-
tivities and products of your company?

At Farmhaus, we aim to focus only on bakery products, 

producing the best, top quality boutique products and 

specializing in this fi eld.

How can the customers fi nd the products Borsoy 
Gıda produces? 

Our company reaches individual consumers at national 

supermarkets.

Let us know about your technical structure and 
production systems? 

Our company, which has increased its production ca-

pacity in response to the rapid increase in interest in va-

Son yıllarda hızla gelişen ve değişen ekmekçiliğe 
paralel olarak, özellikle çeşit ekmekler konusunda bu 
ürünlere ne kadar talep var ve firma olarak sizin bu 
konudaki gelecek beklentiniz nedir?

Özellikle son iki-üç yıl içerisinde sağlıklı beslenmeye ve 

fonksiyonel gıdalara artan ilgiye paralel olarak taleplerde 

ciddi bir artış söz konu. Spor yapanlar ve formda kalmak 

isteyenler için geliştirdiğimiz fitness ekmeği karışımı ve 

karabuğday ekmeği karışımı son günlerde yoğun ilgi gö-

ren ürünlerimizin başında geliyor.

Peki, Borsoy Gıda’nın Türkiye hazır ekmek karışım-
ları pazarındaki payı ve yeri nedir? Kendinizi gelecek 
bu pazarda nerede görmek istiyorsunuz?

Ülkemiz için yeni sayılabilecek olan ekmekçilik un ka-

rışımları sektöründe on yedinci senesine giren Farmha-

us bu konuda yenilikçilik ve öncülük anlayışıyla sektörün 

önemli firmalarından birisi olarak gelecekte de pazar pa-

yını yükselen bir ivmeyle arttırmayı planlıyor.

Yurtdışına ihracatınız ya da bununla ilgili bir hedefi-
niz var mı? Varsa biraz bu konuda bizi bilgilendir mi-
siniz?

Yurtdışında fuarlara katılarak ürünlerini tanıtan firma-

mız yaklaşık 6 yıldır ürünlerini yurtdışına da göndererek 

ihracatımıza katkıda bulunuyor ve her geçen yıl ihracatını 

arttırıyor.

Firmanızın diğer çalışmalarından ve ürünlerinden 
bahseder misiniz?

Farmhaus olarak çizdiğimiz yolda, sadece ekmekçilik 
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riety bread in our country, will further improve the quality 

with the new machine park, which will undertake pro-

duction without a touch of hand on the products, to be 

launched next month. Our products are manufactured 

with ISO2200 quality assurance system and delivered to 

customers with unconditional customer satisfaction.

Is there any bread mix that you will launch soon or 
any other product? 

We believe the prebiotic bread mix, which we still work 

on, will be one of the top selling products in the future.

Finally, what would you like to add about Turkish 
bread and bakery products market or your compa-
nies’ targets? 

To help the development of the bread market in Turkey, 

we should be sensitive on the issue of education. Baking 

schools should be opened to train young bakers and to 

help them like their profession. Personally, I give lectures 

at schools and associations that offer baking lessons, 

and I try to support and participate as a speaker at pan-

els about baking. I see a great potential in our country, 

which is the world leader in per capita consumption of 

bread, and I look to the future with great hope.

ürünleri üzerine yoğunlaşıp en iyi, en kaliteli, butik ürünleri 

üretmek ve alanında uzmanlaşmayı hedefl iyoruz. 

Borsoy Gıda’nın ürettiği ürünlere tüketiciler nereler-
den ulaşabilir?

Firmamız bireysel tüketicilere ulusal marketlerde 

ulaşıyor.

Biraz da teknik altyapınız, üretim sistemleriniz ko-
nusunda bilgi alabilir miyiz?

Ülkemizde çeşit ekmeklere olan ilginin hızla artmasıy-

la birlikte üretim kapasitesini arttıran firmamız gelecek 

ay son sistem olarak el değmeden üretim gerçekleştire-

cek yeni makine parkuru ile kalitesini daha da artıracak, 

ISO2200 kalite güvence sistemi ile üretilen ürünlerimiz 

koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışı ile müşterilerine 

ulaştırılıyor.

Yakın zamanda piyasaya sunduğunuz ya da suna-
cağınız yeni ekmek karışımı ya da başka ürün var mı? 

Üzerinde çalıştığımız yeni ürünlerimizden prebiyotik ek-

mek karışımı özellikle yoğun ilgi göreceğini düşündüğü-

müz ürünlerin başında geliyor.

Son olarak gerek 
Türkiye ekmek, fırın-
cılık ürünleri pazarı 
gerekse firmanızın he-
defiyle ilgili neler ekle-
mek istersiniz?

Türkiye ekmek pa-

zarının gelişmesi için 

özellikle eğitim konusu-

na büyük bir hassasiyet 

ile yaklaşılmalıdır. Genç 

fırıncıların yetişmesi ve 

mesleklerini sevmeleri 

için ekmekçilik okulla-

rının açılması gerekiyor. 

Ben şahsen ekmekçi-

lik dersi veren okullara 

derneklere gidip bizzat 

derslere giriyorum, ek-

mekçilik ile ilgili panel-

lere konuşmacı olarak 

katılmaya, destek ver-

meye çalışıyorum. Kişi 

başına ekmek tüketi-

minde dünya lideri olan 

ülkemizde çok büyük 

bir potansiyel olduğunu 

görüyorum ve geleceğe 

büyük umutla bakıyo-

rum.
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“Feedback of consumers to us is very positive; they love the products and direct us very well with 
their demands. There is confi dential emotion bond between us beyond producer-consumer rela-
tion. Our aim is to have the place we deserve in corporate markets and to transmit these products 
to everyone. I think that we will be able to achieve this in the near future.”

“Tüketicilerin bize dönüşleri çok olumlu; ürünleri beğeniyorlar ve talepleri ile bizi çok güzel yönlen-
diriyorlar. Aramızda üretici-tüketici ilişkisinden öte, güvene dayanan bir duygu bağı var. Amacımız, 
kurumsal marketlerde hak ettiğimiz yeri alarak bu ürünleri herkese ulaştırabilmek. Yakın zamanda 
da bunu başarabileceğimizi düşünüyorum.”

“Tüketicilerin bize dönüşleri
çok olumlu”

Göksel AKSEL, Mina Glütensiz:

“FEEDBACK OF CONSUMERS
TO US IS VERY POSITIVE” 

.........................................................................
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The fact that disorders such as gluten sensitivity, Co-

eliac disease and Phenylketonuria (PKU) has increased 

rapidly and a gluten-free nutrition program is proposed 

for people who suffer these diseases caused that de-

mand for gluten-free products increased than ever be-

fore. This month, as BBM Magazine, we gathered Göksel 

Aksel who is Vice President of Board of Directors of Mina 

Glütensiz. Aksel, who realized existence and importance 

of gluten-free products when starting to work in private 

teaching institutions, had individual and social responsi-

bility and decided to make production on this area. 

While Mina Glütensiz Gıda that also produces prod-

ucts such as flour, starch, rice flour and tarhana for us-

age at home in addition to foods such as bread, cookie, 

pie and cake, is increasing its existence in corporate 

stores, it will also start to take new steps for exporta-

tion. We are obtaining details from Göksel Aksel…

First of all, could you give us some information 
about Mina Glütensiz Gıda? When was Mina Gluten-
Free founded and what are its activities?

Mina was founded on January, 2014. We produce 

gluten-free and low protein products as well as cold-

pressed oil.

Could you tell us about your gluten-free product 
range? Do these products target individual consum-
ers or the baking industry?

You can consider our products in two categories. 

The fi rst category is ready-to-eat sweet or salty snack 

cookies, bread varieties, pastries, pizza, desserts and 

cakes, and the second category includes products such 

as cake-stuffed pastry-bread fl our, cocoa, starch, pow-

dered sugar, rice fl our, noodles, tarhana (tomato and pi-

mento) prepared for the consumers to cook the product 

at home. Soon we will be offering two varieties of pud-

ding to our customers. 

Glüten hassasiyeti, Çölyak hastalığı ve Fenilketonüri 

(PKU) gibi rahatsızlıkların hızla artması ve bu rahatsızlık-

lardan muzdarip kişilere glütensiz bir beslenme programı 

önerilmesi, glütensiz ürünlere yönelik talebin de hiç ol-

madığı kadar artmasına neden oldu. BBM Dergisi ola-

rak biz de bu ay Mina Glütensiz Gıda Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili Göksel Aksel’le bir araya geldik. Glütensiz 

ürünlerin varlığını ve değerini, özel eğitim kurumlarında 

çalışmaya başlayınca fark eden Aksel, bireysel ve top-

lumsal sorumluluk duyarak bu alanda üretim gerçekleş-

tirmeye karar vermiş. 

Ekmek, kurabiye, börek ve pasta gibi doğrudan tüke-

tilmeye hazır gıdaların yanı sıra evde kullanıma yönelik 

un, nişasta, pirinç unu ve tarhana gibi ürünler de üre-

ten Mina Glütensiz Gıda, bir yandan kurumsal mağa-

zalardaki varlığını artırırken bir yandan da ihracat için 

de yeni adımlar atmaya başlayacak. Detayları Göksel 

Aksel’den alıyoruz… 

Sayın Aksel, öncelikle Mina Glütensiz Gıda hakkın-
da bize biraz bilgi verir misiniz? Mina Glütensiz, ne 
zaman kuruldu ve neler yapar?

Mina Glütensiz, Ocak 2014 tarihinde kuruldu. Glütensiz 

ve düşük proteinli ürünlerin üretiminin yanı sıra soğuk sı-

kım yağ işi yapıyoruz.

Glütensiz ürün çeşitliliğinizden bahseder misiniz? 
Bu ürünlerinizin öncelikli hedef kitlesini bireysel tüke-
ticiler mi, fırıncılık sektörü mü oluşturuyor?

Ürünlerimizi iki farklı kategoride değerlendirebiliriz. Bi-

rincisi direk tüketilmeye hazır tatlı-tuzlu atıştırmalık kurabi-

yeler, ekmek çeşitleri, börek, pizza, tatlı ve pastalar; ikin-

cisi ise yine tüketicinin evinde ürünü kendisinin yapması 

için hazırlanmış kek-börek-ekmek unları, kakao, nişasta, 

pudra şekeri, pirinç unu, erişte, tarhana gibi ürünler. Çok 

yakında iki çeşit pudingi de tüketicilerimizin beğenisine 

sunacağız. 
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Why gluten-free products? What is the situation in 
the gluten-free products market in Turkey? How the 
demand for these products is and what does your 
company expect from the future?

I realized the existence and value of gluten-free products 

when I started working at special education institutions and 

got to know the special children in need. I saw that they had 

serious problems in fi nding these products and therefore 

in maintaining an adequate and proper 

diet. As I investigated these nutritional 

types with children diagnosed with au-

tism, I realized that individuals with Ce-

liac disease and PCU were more lim-

ited in this regard, and that they could 

not fi nd the diversity that they needed 

even if they found the product, and I 

decided that working in this area is an 

individual and social responsibility.

1 percent of our population has been 

diagnosed with these diseases. Never-

theless, the rate is actually far higher, 

considering the people who have been 

diagnosed but not recorded, or who 

have not been diagnosed since their 

condition is confused with other dis-

eases and people who have gluten in-

tolerance for different reasons without 

celiac disease. Besides, gluten-free 

diet is recommended as an alternative 

in all new movements in healthy and balanced eating habits.

What is the position and share of Mina Glütensiz 
Gıda in the Turkish gluten-free food market? Where do 
you want to see yourself in this market in the future? 

We are currently in the 10% segment in the Turkish glu-

ten-free products market. Our company is quite young. 

We continue our activities with complete focus on the 

needs of our consumers, considering the palatal delights 

of our country, and renewing our products based on the 

feedback from the consumers. 

The feedback of consumers is quite favorable. They 

like our products and they direct us with their demands. 

We have an emotional relationship based on trust, rather 

than a relationship between a manufacturer and a con-

sumer. Our objective is to achieve our deserved place 

in corporate supermarkets to ensure that everyone can 

access these products. I believe we will do it very soon. 

Do you export your products to abroad or do you 
plan to make exports? If so, could you give us some 
information?

We have some export requests from abroad. We were 

Neden glütensiz ürünler? Türkiye’de glütensiz 
ürünler pazarı ne durumda? Bu ürünlere ne kadar ta-
lep var?

Glütensiz ürünlerin varlığını ve değerini, özel eğitim ku-

rumlarında çalışmaya başlayıp ihtiyacı olan özel çocukları 

tanıyınca fark ettim. Bu ürünleri bulmakta ve dolayısıyla 

yeterli ve doğru beslenmede ciddi sorunlar yaşadıklarını 

gördüm. Otizm tanılı çocuklar ile bu beslenme çeşitlerini 

araştırırken Çölyak ve PKU 

tanısı almış bireylerin bu ko-

nuda daha kısıtlı olduklarını, 

ürün bulsalar dahi ihtiyaca 

yetecek çeşitliliği bulama-

dıklarını gözlemleyince bu 

konuda çalışmayı bireysel 

ve toplumsal bir sorumluluk 

olarak gördüm.

Ülkemizde bu tanıları al-

mış birey sayısı yüzde 1’dir. 

Bununla birlikte tanısı ol-

duğu halde kayıtlarda ol-

mayan, farklı hastalıklar ile 

karıştırıldığı için sıkıntı yaşa-

yıp ancak tanı almayanlar, 

çölyak olmadığı halde farklı 

nedenlerle glüten intoleransı 

gösteren bireyler düşünül-

düğünde bu oran sanılanın 

aslında çok üzerindedir. Bü-

tün bunların dışında sağlıklı ve dengeli beslenme alış-

kanlıklarında ortaya çıkan yeni akımlarda glütensiz bes-

lenme bir alternatif olarak önerilmektedir.

Peki, Mina Glütensiz Gıda’nın Türkiye glütensiz 
ürünler pazarındaki payı ve yeri nedir? Kendinizi ge-
lecek bu pazarda nerede görmek istiyorsunuz? 

Türkiye glütensiz ürün pazarında şu an yüzde 10’luk bir 

dilimdeyiz. Oluşumumuz daha çok yeni. Tamamen tüke-

tici ihtiyacını, kendi ülke damak tadımızı düşünerek, tü-

keticiden gelen geri dönüşümler sonucunda ürünlerimizi 

yenileyerek götürüyoruz çalışmalarımızı. 

Tüketicilerin bize dönüşleri çok olumlu; ürünleri beğeni-

yorlar ve talepleri ile bizi çok güzel yönlendiriyorlar. Ara-

mızda üretici-tüketici ilişkisinden öte, güvene dayanan bir 

duygu bağı var. Amacımız, kurumsal marketlerde hak etti-

ğimiz yeri alarak bu ürünleri herkese ulaştırabilmek. Yakın 

zamanda da bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. 

Yurtdışına ihracatınız ya da bununla ilgili bir hede-
finiz var mı? Varsa biraz bu konuda bizi bilgilendir 
misiniz?

İhracat konusunda dışarıdan gelen talepler var. Bu ça-
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planning to do in the future but we may have to schedule 

it for an earlier date because of the requests. 

People struggling with diseases such as celiac and 
phenylketonuria (PKU), have had signifi cant problems 
in accessing gluten-free products. However, recently, 
the number of companies developing such products 
has increased and the product range has been expand-
ed. Do you think the development has been suffi cient? 
What else should be done to ensure more convenient 
and more affordable access to gluten-free products?

Product range and accessibility has still not reached 

an extent that can respond to the needs of consumers. 

Manufacturers are trying to promote and distribute their 

products in the market with their own resources. Turkey 

does not have the necessary health and financial sup-

port policy to support the needs of these patients as a 

health problem, and to help them fulfill their needs with-

out problems and to support the companies that meet 

their needs and produce such products. Therefore, ac-

cess to products is difficult and more burdensome in 

financial terms as compared to other products.

Product prices are higher than the other products due 

to raw material prices. If raw material prices fall and be-

come more accessible via regulations to be introduce, 

this will be reflected our prices in a positive way. This is 

the expectation of manufacturers and consumers. 

lışmayı daha ileri dönemlerde mutlaka yapmayı hedefl iyor-

duk ancak gelen talepler doğrultusunda daha öne çekme 

durumumuz olabilir. 

Çölyak ve Fenilketonüri (PKU) gibi hastalıklarla mü-
cadele eden insanlar için glütensiz ürünlere ulaşmak 
bugüne kadar bir hayli zordu. Ancak son yıllarda sizin 
gibi bu hastalara yönelik ürün geliştiren firmaların sa-
yısı da, ürün çeşitliliği de attı. Sizce bu gelişme yeterli 
mi? Glütensiz ürünlere daha rahat ve daha ekonomik 
bedellerle ulaşmak için neler yapılmalı?

Ürün çeşitliliği ve ulaşılabilirlik durumu hala tüketici-

lerin ihtiyacını karşılayacak boyutlara ulaşamamıştır. 

Üretim yapan firmalar kendi imkanları ile ürünlerini pa-

zara tanıtmaya ve yaymaya çalışmaktadır. Ülkemizin, bu 

hastaların ihtiyacını bir sağlık sorunu olarak destekleyen, 

ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılama ve bu konuda üretim 

yapan firmaları destekleme adına gerekli sağlık ve ticari 

destek politikası bulunmamaktadır. Dolayısıyla ürünlere 

ulaşmak zor ve diğer ürünlere oranla daha ağır bir maddi 

yük getirmektedir.

Ürün fiyatları hammadde fiyatlarından dolayı diğer ürün-

lere göre fazla. Bu konuda yapılacak düzenlemeler ile 

hammadde fiyatları düşer ve daha ulaşılması kolay hale 

gelirse bu olumlu bir şekilde fiyatlarımıza yansıyacaktır. 

Bu durum hem tüm üretici firmaların hem de tüketicilerin 

beklentisidir. 
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Do you produce any other 
products than gluten-free 
food? If so, could you tell us 
about the other activities and 
products of your company?

At Mina Glütensiz Gıda, we 

cannot include any other prod-

ucts in our manufacturing site. 

This applies to all companies. 

However, we also produce 

cold-pressed oil at our subsid-

iaries. 

Through which channels 
can individual consum-
ers access your products? 
Where can the consumers 
go to access the products 
of Mina Gluten-Free Food?

The easiest way of access-

ing our products is via internet. We can send orders di-

rectly to specifi ed addresses. Besides, we are starting to 

get shelf areas at corporate and regional supermarkets.

Local administrations organize Gluten-Free Cafés in 

the scope of social responsibility projects. In this re-

gards, our products are included in the portfolio of mu-

nicipalities of various districts, primarily in Bornova and 

Karşıyaka Municipalities. 

We would like to know about your technical in-
frastructure and manufacturing system and criteria. 
Could you give us some information about our manu-
facturing facilities, your technologies, your capacity 
and your manufacturing certifi cates?

First of all, at our company, it is mandatory to use 1st 

hand machinery. We have the ovens, mixers, and other 

equipment which are produced with cutting edge tech-

nology. However, since our production is based on hu-

man labor, we offer continuous training to our employees 

regarding the importance and delicacies of our job.

Are there any new products you have offered re-
cently or you plan to offer soon? 

We are planning to launch two varieties of pudding. 

Our tarhana has been put up for sale with celiac and 

PKU varieties.

Finally, what are your final remarks on the gluten-
free products market and the objectives of your 
company?

We want to make sure that everyone who relies on glu-

ten-free diet can have convenient access to these prod-

ucts at affordable costs.

Glütensiz ürünler 
dışında üretimini 
gerçekleştirdiğiniz 
başka ürünler var 
mı? Varsa biraz fir-
manızın diğer ça-
lışmalarından ve 
ürünlerinden bah-
seder misiniz?

Mina Glütensiz 

olarak üretim ala-

nımızda başka bir 

ürüne yer vermemiz 

mümkün değil. Bu 

tüm firmalar için ge-

çerlidir. Ancak yan 

kuruluşlarımızda so-

ğuk sıkım yağ işi de 

yapmaktayız. 

Bireysel tüketiciler ürünlerinize hangi kanallar üze-
rinden ulaşabiliyor? 

Ürünlerimize en kolay ulaşım yolu internet üzerinden 

gerçekleşiyor. Siparişleri direk adreslere iletebiliyoruz. 

Ayrıca kurumsal ve bölgesel marketlerde de yer almaya 

başladık.

Yerel yönetimler toplumsal sorumluluk çalışmaları kap-

samında Glütensiz Kafeler düzenliyorlar. Bu konuda Baş-

ta Bornova ve Karşıyaka Belediyeleri olmak üzere farklı 

illerin belediyelerinde ürünlerimiz yer alıyor. 

  

Biraz da teknik altyapınızı ve üretim sisteminizi, 
kriterlerinizi öğrenmek istiyoruz. Firmanızın üretim 
tesisleri, kullandığınız teknolojiler, kapasiteniz ve 
üretim sertifikalarınız hakkında bizi biraz bilgilendirir 
misiniz?

Firmamızda her şeyden önce birinci el makineler kul-

lanılması zorunluluğu var. Teknolojinin en son noktasında 

kullanabileceğimiz fırın, mikser, vb. ekipmana sahibiz. An-

cak üretimimiz insan emeğine dayanan bir üretim olduğu 

için çalışan personele yaptığımız işin önemi ve incelikleri 

konusunda sürekli eğitim veriyoruz.

Yakın zamanda piyasaya sunduğunuz ya da suna-
cağınız yeni ürünleriniz var mı? 

Yakın zamanda iki çeşit puding sunacağız tüketicimize. 

Tarhanamız da, çölyak ve PKU çeşitleriyle sunumda.

Son olarak gerek glütensiz ürünler pazarıyla ilgili 
neler eklemek istersiniz?

Glütensiz beslenmek zorunda kalan herkesin çok ra-

hatlıkla ve makul fiyatlar ile bu ürünlere ulaşabilmesini 

istiyoruz.
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HİJYENİK TASARIM 
BİR ZORUNLULUKTUR

HYGIENIC DESIGN
IS A MUST

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

Business Unit Nutrition - Product Manager  - Beslenme Bölümü - Ürün Yöneticisi

Bühler AG 

Dr. Carsten PETRY

“Hygienic design prevents the machines from having a negative infl uence on food quality and 
safety. It reduces maintenance cycles, cleaning and set-up times and this, in turn, increases pro-
cess effi ciency and reduces the overall operating costs. The risk of food becoming contaminated 
is signifi cantly less as the components can be accessed quickly and cleaned easily.”

“Hijyenik tasarım, gıda üretiminde kullanılan makinaların gıda kalitesini ve güvenliğini olumsuz yön-
de etkilemesini engeller. Bakım periyotlarını, temizleme ve kurulum sürelerini azaltırken süreç ve-
rimliliğini arttırır ve genel işletme maliyetlerini düşürür. Bileşenlere hızlı erişim ve temizlik kolaylığı 
sağlayan bu tasarım, gıdanın kirlenmiş olma riskini azaltır.”

Consumers demand safe, tasty and healthy food. They 

expect breakfast cereals to be free from pathogenic bac-

teria, they do not expect to bite into a piece of metal and 

they expect to be able to trust the allergen information on 

the packaging. However, despite all this, the health of the 

consumer comes under threat time and again.

Despite all the improvements that have been made, 

infections caused by a lack of hygiene remain a major 

food safety issue and pose a huge challenge for the food 

industry. The supply chain is exposed to potential patho-

genic germs all over the place, as well as to other hazards 

such as foreign bodies, allergens or chemical impurities. 

The delivered raw materials generally contain impurities 

which get into the product in the fields during harvest, 

transport, storage or processing. Nobody wants to hit the 

headlines because of product recalls or even cases of 

death. Therefore it is in the interest of food producers to 

Tüketiciler, güvenli, lezzetli ve sağlıklı yiyecekler talep 

ederken kahvaltılık gevreklerin patojenik bakterilerden arın-

mış olmasını bekler ve en ufak bir metal ısırma hissine hazır 

değildirler. Tüketici ambalaj üzerinde yer alan alerjen bilgilen-

dirmesine güvenmek ister. Ancak, tüm bu beklentilere karşın 

tüketici sağlığı her geçen gün daha fazla tehdit altına giriyor.

Yapılan tüm iyileştirme ve çalışmalara rağmen, hijyen 

eksikliği kaynaklı enfeksiyonlar oldukça önemli bir gıda 

güvenliği sorunu olmayı sürdürüyorken, bu sorun gıda 

endüstrisine oldukça büyük bir sorumluluk yüklemektedir. 

Hattın tamamı ve tedarik zinciri çalışanları, potansiyel pa-

tojen mikroplar, yabancı cisimler, alerjenler veya kimyasal 

kirlilik gibi diğer tehlikelere maruz kalır. Sevk edilen ham-

maddeler genellikle hasat, nakliye, depolama veya işleme 

sırasında tarlalardaki ürüne nüfuz eden yabancı maddeleri 

içerir. Hiç kimse pazardan geri çekilmiş bir ürün veya ölüm 

vakaları sebebiyle manşetlerde yer almak istemez. Dolayı-
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eliminate contamination as far as possible so that consu-

mers can safely enjoy their food. 

The Swiss family business, Bühler, is a global technology 

partner of companies in the food industry and aims to de-

velop future-oriented solutions in the field of food safety. It 

offers integrated process solutions to reduce the risk of con-

tamination along the whole length of the industrial food pro-

duction value chain. Its aim is to produce high-quality end 

products, free from harmful micro-organisms, insects, mac-

hine oil and foreign bodies such as metal, glass or wood. So 

Bühler’s product range includes process solutions such as 

optical sorting, detection and removal of precisely these fo-

reign bodies. Where food processing machines are concer-

ned, the issue of hygienic design during the development 

stage is becoming increasingly important as food industry 

companies are placing increasingly higher demands on the 

hygiene of machines and components in production plants. 

But what does hygienic design mean exactly?

The term “hygienic design” refers to the design of mac-

hines and appliances which are easy to clean and to the 

selection of the materials used to build them. It also helps 

to make the production of foodstuffs safer and to reduce 

the risk of impurities. Bühler has built, for example, a new 

fl aking roller mill for the production of breakfast cereals 

which fulfils many requirements for a modern, hygienic 

machine design. When designing this machine, Bühler 

followed not just the EC Machinery Directive but also the 

guidelines of the European Hygienic Engineering & De-

sign Group (EHEDG). An important aspect that becomes 

apparent on fl aking machines is the need to be able to 

clean all the parts and components with as few problems 

as possible. The geometry and surfaces used are para-

mount here; for example, as far as the machine cover 

is concerned, there are very few horizontal surfaces on 

which dirt can collect, and it is made of smooth, rust-free 

Alu-Dibond® with rounded edges. The design, which has 

very few screws and individual components, reduces the 

risk of foreign bodies getting into the product fl ow. With 

few nooks and crannies 

and a surface area that 

is generally reduced in 

comparison to the pre-

vious model, the struc-

ture is particularly easy 

to clean. The same goes 

for the machine’s interior 

which comes into con-

tact with the product and 

is made entirely of stain-

less steel. “Dead spots” 

inside the machine – i.e. 

areas which dust partic-

sıyla, gıda üreticileri, bu tarz dış etken kaynaklı bulaşmaları 

mümkün olduğunca ortadan kaldırarak tüketicilerin gönül 

rahatlığı ile gıdaları tüketmesini hedefl emektedir.

Uzwil’de kurulmuş olan ve buradaki ofislerinden hizmet 

veren İsviçreli aile şirketi Bühler, gıda endüstrisinde şirket-

lerin küresel bir teknoloji ortağı olarak gıda güvenliği alanın-

da gelecek odaklı çözümler geliştirmeyi hedefl emektedir. 

Endüstriyel gıda üretim değeri zincirinin tüm halkalarında 

kirlenme (kontaminasyon) riskini azaltmak için entegre iş-

lem çözümleri sunar. Amaç, zararlı mikroorganizmalar, bö-

cekler, makine yağı ve metal, cam veya ahşap gibi yabancı 

cisimlerin olmadığı yüksek kaliteli ürünler üretmektir. Bu ne-

denle Bühler’in ürün yelpazesi; optik sıralama, bu yabancı 

cisimlerin tam olarak tespiti ve ürüne nüfuzun önlenmesi 

gibi çözümler sunan ürünler içerir. Gıda işleme makineleri 

söz konusu olduğunda, gıda endüstrisi şirketleri, üretim te-

sislerinde makine ve bileşenlerin hijyenine yönelik giderek 

artan taleplerde bulunduğundan, geliştirme aşamasında 

hijyenik tasarım konusu gittikçe önem kazanmaktadır. An-

cak hijyenik tasarımın anlamı nedir?

“Hijyenik tasarım” terimi, kolay temizlenebilen makinele-

rin ve aletlerin tasarımını ve bunların üretimi aşamasında 

kullanılan malzemelerin seçimini ifade eder. Aynı zamanda, 

gıda maddelerinin daha güvenli hale getirilmesine ve ya-

bancı madde nüfuz riskini azaltmaya yardımcı olur. Örneğin 

Bühler’in tasarladığı ve kahvaltılık gevrek imalatında kulla-

nılan valsli değirmen; modern ve hijyenik makine tasarımı-

nın bu alandaki tüm beklentileri karşılayan bir makinedir. 

Bühler, bu makineyi tasarlarken EC Makine Emniyet Yönet-

meliğinin yanı sıra Avrupa Hijyenik Tasarım ve Mühendislik 

Grubu (EHEDG) kriterlerine bağlı kalmıştır. Pullanma maki-

nelerinde öne çıkan diğer bir önemli unsur da tüm parça ve 

aksamların sorunsuz bir şekilde temizlenmesi gerekliliğidir. 

Bu aşamada Kullanılan geometri ve yüzey tasarımı oldukça 

önemlidir. Örneğin, makine yüzey kaplaması düşünüldü-

ğünde kirlerin toplanabileceği çok az yatay yüzey bulunur 

ve yumuşak, paslanmaz Alu-Dibond®’dan yuvarlatılmış 

kenarlardan imal edilmiştir. Çok az vida ve bağımsız par-

çadan oluşan tasarım, 

yabancı cisimlerin ürün 

akışına girme riskini azal-

tır. Birkaç köşe ve yarık 

ile önceki modele kıyas-

la genellikle küçültülmüş 

bir yüzey alanı olan bu 

yüzeyin temizliği olduk-

ça kolaydır. Aynı şekil-

de, ürünle temas eden 

ve tamamen paslanmaz 

çelikten yapılmış maki-

ne iç kısmı da oldukça 

kolay temizlenmektedir. 
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les can stick to or even on which mould and bacteria can 

form – have also been reduced to a minimum.

 

The special features of the fl aking roller mill which can 

produce breakfast cereals, for example, from extruded 

and cooked fl akes of corn (maize), wheat, oats and mul-

ti-grain with the highest throughput capacity, include the 

wide-opening housing doors that are easy to remove and 

feature large inspection windows, and the swing-up front 

panels. The operator can access all the important machi-

ne components quickly and easily, including the hydraulic 

and pneumatic systems which are also located at an op-

timum working height. This not only improves the dry cle-

aning process, but also speeds up machine maintenance.

The steel rolls which weigh just over two tonnes and 

are 1.20 metres in length previously had to be replaced 

in a lengthy process taking several hours, but now can 

be replaced by operators in half the time thanks to the 

simplified accessibility (fewer parts need to be removed 

and there is more space between the rolls and the side 

wall). Individual parts which come into direct contact 

with food can be easily removed and washed separately. 

Brand new on the market are Bühler’s practical inspecti-

on windows which are made of heat resistant polycarbo-

nate and can be fitted on all side panels. These windows 

ensure that all relevant parts (moving parts, hydraulic and 

pneumatic elements) remain visible during operation and, 

if necessary, operators can quickly react to prevent food 

and machine safety from being jeopardised. 

Hygienic design prevents the machines from having 

a negative infl uence on food quality and safety. It redu-

ces maintenance cycles, cleaning and set-up times and 

this, in turn, increases process efficiency and reduces 

the overall operating costs. The risk of food becoming 

contaminated is significantly less as the components can 

be accessed quickly and cleaned easily. Bühler’s new 

fl aking roller mill is an example of the way in which the 

company contributes to the hygiene-related and efficient 

production of food. Bühler’s targets are high productivity 

and perfect enjoyment of food.

Makine içinde bulunan “ölü noktalar” - toz partiküllerinin 

yapışabileceği veya hatta küf ve bakteri oluşumuna müsait 

yüzeyler de minimuma indirilmiştir. 

Mısır (darı), buğday, yulaf ve birçok taneli tahılın presle-

nip pişirilmesi yöntemiyle elde edilen gevreklerin imalatında 

kullanılan ve en üst düzey üretim kapasitesine sahip olan 

valsli değirmenler kolayca açılabilen geniş kapak ve izleme 

pencereleri ile yukarı doğru kayarak açılan sürgülü panolar-

dan oluşur. Operatör, optimum makine yüksekliğinde bu-

lunan hidrolik ve pnömatik sistemler de dahil olmak üzere 

tüm önemli makine parçalarına, hızlı ve kolay bir şekilde 

erişebilir. Bu sadece kuru temizleme sürecini iyileştirmekle 

kalmıyor aynı zamanda makine bakımını da hızlandırıyor. 

İki ton ağırlığa ve 1.20 metrelik uzunluğa sahip çelik ru-

lolar, daha önce birkaç saat süren uzun bir süreçle de-

ğiştirilmesi gerekiyordu; ancak kolaylaştırılan erişilebilirlik 

sayesinde bu süre yarı yarıya indirilmiş olup parçalar ope-

ratörler tarafından kolayca değiştirilebilmektedir. (Bu yenilik 

ile daha az parça yerinden çıkartılması sağlanıp rulolar ile 

yan duvar arası mesafe genişletilmiştir.) Yiyecekle doğru-

dan temas eden bireysel parçaların kolayca çıkartılabilme-

si ve ayrı ayrı yıkanabilmesi sağlanmıştır. Piyasalara yeni 

sürülen Bühler’in makinaları ısıya dayanıklı polikarbonattan 

imal edilmiş olup tüm yan panellere monte edilebilen pratik 

kontrol pencerelere sahiptir. Bu pencereler tüm parçala-

rın (hareketli hidrolik ve pnömatik elemanlar) operasyon 

esnasında gözlemlenmesini ve gerektiğinde operatörlerin 

yiyecek ve makine güvenliğini tehlikeye atacak durumlara 

süratle müdahale etmesini sağlamaktadır. 

Hijyenik tasarım makinaların gıda kalitesini ve güvenli-

ğinin olumsuz yönde etkilenmesini engellemektedir. Ba-

kım periyotları temizleme ve kurulum sürelerini azaltarak 

süreç verimliliğini arttırıp genel işletme maliyetlerinin düş-

mesini sağlar. Kirlenmiş olma tehlikesi, bileşenlere hızlı bir 

şekilde erişilebildiğinden ve kolayca temizlenebileceğin-

den daha azdır. Bühler’in yeni valsli pullama değirmeni, 

firmanın hijyenik ve verimli gıda üretimine yaptığı katkıyı 

gösteren bir örnek. Bühler’in hedefi yüksek verimlilik ve 

gıdadan en iyi derecede keyif alınabilmesidir.
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Dünya Ekmek ve Unlu
Mamuller Pazarı 

WORLD BREAD AND BAKERY 
PRODUCTS MARKET 

Ürün inovasyonları ve sağlıkla ilgili gelişen trendler neticesinde 
özellikle tam tahıllı, lif oranı yüksek, Omega 3 içerikli ekmekle-
re olan talebin artması beklenmektedir. Fakat alternatif gıdalar 
ve farklı fırıncılık ürünleri geliştirildikçe geleneksel ekmek tüke-
timindeki artış da yavaşlayabilir. Tüketicilerin daha çok doğal, 
her an ulaşılabilir ve sağlıklı ürünlere yönelerek, ev dışı tüketimi 
artırdığı ise bilinen bir gerçek.

It is estimated that the demand for bread with whole grain, high-
fi ber and Omega-3 content will increase as a result of product 
innovations and developing trends related to healthcare. How-
ever, as alternative food products and different bakery products 
are developed, the increase in consumption of traditional bread 
may slow down. It is a well-known fact that consumers have 
tendency towards more natural, accessible and healthy prod-
ucts, thus increasing non-domestic consumption.

Wheat bread is the only food 

product offering the human being 

more nutrients than any other food 

product in the world. Bread which 

is a source of carbohydrate, pro-

tein, Vitamin B and E is increasingly 

consumed particularly in developed 

countries. The demand for different 

varieties of bread is increasing day 

by day. The bread varieties, which 

we may call ethnic bread, which are 

blended with authentic delicacies 

of various regions, are expanding 

Diğer gıdalara kıyasla tüm dünya-

da insanoğluna tek başına en çok 

besin maddesi sunabilen gıda, buğ-

day ekmeğidir. Karbonhidrat, prote-

in, B ve E vitamini kaynağı olan ek-

mek, özellikle gelişmiş ülkelerde her 

geçen yıl daha çok üretilmektedir. 

Ekmeğin farklı türlerine yönelik ta-

lep her geçen gün artmaktadır. Etnik 

ekmek diye adlandırabileceğimiz, 

bölgelerin kendi coğrafyasına özgü 

lezzetlerle harmanlanmış ekmek çe-

şitleri bugün endüstriyel üretim sa-
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to a larger area and reaching to more consumers thanks 

to industrial manufacturing. The demand for bread va-

rieties containing oat, bran and oil seeds is increasing. 

Besides, packaged and sliced bread is becoming more 

preferred in many countries, particularly in European 

countries such as Germany and France.

It is estimated that the demand for bread with whole 

grain, high-fiber and Omega-3 content will increase as a 

result of product innovations and developing trends re-

lated to healthcare. However, as alternative food prod-

ucts and different bakery products are developed, the 

increase in consumption of traditional bread may slow 

down. It is a well-known fact that consumers have ten-

dency towards more natural, accessible and healthy 

products, thus increasing non-domestic consumption.

WORLD BREAD AND BAKERY PRODUCTS
PRODUCTION AND CONSUMPTION 
According to the data of The Federation of Bakers 

representing the bread and bakery products producers 

in UK, Europe is stated to have a bread market worth 

nearly 32 million tons in a research made through 27 

countries in The European Union in 2010. Bread manu-

facturing is on a stable course in many European coun-

tries. However, there is a 1-2% decrease in several 

countries, including the UK and Germany.

Average per capita bread consumption amount in EU 

is reported to be 50 kg. However this amount differs 

in every country. Although there has been a growth of 

consumption in Western Europe in 2009 and 2010, the 

graphic remains more stable in comparison to the other 

regions of the world. While Germans and Australians 

consuming annually 80 kg bread are on the top of the 

bread consumption list of Western Europe, British and 

İrish people consuming less than 50 kg in a year are at 

the bottom of the list.

The structure of bread and bakery products market 

varies significantly across countries. For example, in-

dustrial manufacturing sector represents 80% of the 

manufacture in the UK, while it is 40% in Germany, 30% 

in France, 81% in the Netherlands and 19% in Spain. It 

is known that there are a total of 1000 facilities manu-

facturing bread and bakery products across Europe. In 

this number, the highest rates are in Bulgaria, the Neth-

erlands, the UK and Finland. However, the ratio varies 

from 1 to 3% in Turkey and Greece. According to AIBI 

data, the ratio of industrial bakeries is 45%, and bou-

tique bakeries is 55%.

The frozen dough and semi-baked products market 

is also remarkably expanding in Europe. The bakery 

yesinde daha fazla alana yayılmakta ve daha fazla tüketi-

ciye ulaşabilmektedir. Yulafl ı, kepekli ve yağlı tohumlar ile 

hazırlanmış ekmek çeşitlerine yönelik talep artmaktadır. 

Bunun yanı sıra paketlenmiş ve dilimlenmiş ekmekler de 

Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 

birçok ülkede daha fazla tercih edilir olmaktadır. 

Ürün inovasyonları ve sağlıkla ilgili gelişen trendler ne-

ticesinde özellikle tam tahıllı, lif oranı yüksek, Omega 3 

içerikli ekmeklere olan talebin artması beklenmektedir. 

Fakat alternatif gıdalar ve farklı fırıncılık ürünleri gelişti-

rildikçe geleneksel ekmek tüketimindeki artış da yavaş-

layabilir. Tüketicilerin daha çok doğal, her an ulaşılabilir 

ve sağlıklı ürünlere yönelerek, ev dışı tüketimi artırdığı 

ise bilinen bir gerçek.

DÜNYA EKMEK VE UNLU MAMULLER
ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
İngiltere’de ekmek ve unlu mamul üreticilerini tem-
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inside supermarkets is becoming a growing trend, and 

represents 13% of bread production in the UK. Nev-

ertheless, 80% of total bread production in the UK is 

fulfilled by industrial markets, while 7% is supplied by 

boutique bakeries.

Similarly in USA, the total retail sales amount of bread 

in 2010 is 21.4 billion dollars. It is specified that there 

is a growth of 1.6% in retail sales from 2006 to 2010. 

According to the data of Agriculture and Agri-food 

Canada (AAFC), Americans prefer packaged bread. 

Packaged bread has a share of 65% in the bread mar-

ket. Regarding the data, it is possible to say that the 

demand on packaged white bread decreased between 

2006 and 2011. 

Moreover, whole wheat bread sales outnumbered the 

White bread sales in 2010. The fact that producers di-

versified their products has a remarkable influence upon 

sil eden The Federation of Bakers’ın yayımladığı bilgi-

ye göre; 2010 yılında Avrupa Birliği’ne bağlı 27 ülkede 

yapılan bir araştırmada, Avrupa’nın yaklaşık 32 milyon 

tonu bulan ekmek pazarına sahip olduğu belirtilmekte-

dir. Ekmek üretimi birçok Avrupa ülkesinde stabil ilerle-

mektedir. Fakat Birleşik Krallık ve Almanya gibi bazı ül-

kelerde yüzde 1 ve 2 oranında bir düşüş görülmektedir.

AB üyesi bir vatandaşın yıllık ekmek tüketimi ise or-

talama 50 kg olarak açıklanmaktadır. Ancak bu rakam 

ülkeden ülkeye çeşitlilik göstermektedir. Batı Avrupa’da 

2009 ve 2010 yıllarında tüketim artışı gözlense de dün-

yanın diğer bölgelerine kıyasla daha durağan bir tablo 

görülmektedir. Yılda yaklaşık 80 kg ekmek tüketen Al-

manya ve Avusturyalılar, Batı Avrupa ekmek tüketim 

listesinde ilk sırayı alırken, Birleşik Krallık ve İrlanda ise 

yılda 50 kg’dan daha az olan ekmek tüketim oranı ile 

listenin en altındadır.

Avrupa’da ekmek ve fırıncılık ürünleri pazarının yapısı 

ise ülkeden ülkeye ciddi değişim göstermektedir. Örneğin, 

Birleşik Krallık’ta endüstriyel üretim sektörü üretimin yüz-

de 80’ini temsil ederken, bu oran Almanya’da yüzde 40, 

Fransa’da yüzde 30, Hollanda’da yüzde 81 ve İspanya’da 

yüzde 19’dur. Avrupa’da ekmek ve fırıncılık ürünleri üre-

ten toplam 1000 tesis olduğu bilinmektedir. Bu miktar 

içerisinde en yüksek oran Bulgaristan, Hollanda, Birleşik 

Krallık ve Finlandiya’dır. Fakat Türkiye ve Yunanistan’da 

bu oran yüzde 1-3 arasında değişmektedir. AIBI’nin veri-

lerine göre ise endüstriyel fırıncıların oranı yüzde 45, butik 

fırıncıların ise yüzde 55’tir.  

Avrupa’da ayrıca dondurulmuş hamur ve yarı pişirilmiş 

ürünler pazarı da dikkate değer şekilde yükselmektedir. 

Süpermarket içlerindeki fırınlar da büyüyen bir trend ol-

makla beraber Birleşik Krallık’taki ekmek üretiminin yüzde 

13’ünü karşılamaktadır. Oysa Birleşik Krallık’ta toplam ek-

mek üretiminin yüzde 80’i endüstriyel marketlerde, yüzde 

7’si ise butik fırınlarda karşılanmaktadır. 

Aynı şekilde ABD’de, 2010 yılında ekmeğin peraken-

de satış toplamı 21,4 milyar dolardır. 2006 yılından 2010 

yılına kadar perakende satışında yüzde 1,6 oranında bü-

yüme olduğu belirtilmektedir. Kanada Tarım Bakanlığı’nın 

yayımladığı bilgiye göre, Amerikalıların tercihi paketlenmiş 

ekmek. Paketlenmiş ekmek pazarın yüzde 65’ini oluştur-

maktadır. Verilere dayanarak, 2006-2011 yılları arasında 

paketlenmiş beyaz ekmeğe olan talepte düşüş olduğunu 

söylemek mümkündür.

 

Buna ek olarak, 2010 yılında tam tahıllı ekmek satış 

oranı beyaz ekmeği geride bırakmış durumdadır. Bunda 

üreticilerin ürünlerini çeşitlendirmesinin de etkisi büyük-

tür. Artan beslenme bilincini takiben, üreticilerin yüksek 
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this. Following the increased self-awareness on nutri-

tion, the minimization in high fructose corn syrup and 

sodium, also the production of different bread types by 

using ethnic ingredients influence the production and 

consumption graphics of bread.  

Also in developing countries, it seems that bread 

consumption diversifies depending on various factors 

like dependence of wheat market to the government, 

the degree of the differences between urban and rural 

population (food preferences, differences in tendency 

to processed or unprocessed food) and the rate of in-

come growth especially in China, Southern Asia and 

Middle East. According to the data of Euromonitor, 

while bread sales volume in 2005 is approximately 31 

million tons, it approached to 37 million tons in 2010. 

Similarly, sales value of 61 million dollars in 2005 

showed an increase of 14 million Dollars until 2010. 

However, there has been a growth of 18% in packaged 

products between 2010 and 2011.

WORLD BREAD AND BAKERY
PRODUCTS TRADE
According to the data of the United Nations, in com-

parison to the previous year, an increase of 17.4% in 

imported bakery products has been recorded in 2008. 

früktozlu mısır şurubu ve sodyumu azaltması; ayrıca 

daha etnik malzemeleri ekmeklerde kullanmaları sonucu 

yaratılan alternatif ekmekler, üretim ve tüketim grafikleri-

ni de etkilemektedir.

 

Gelişmekte olan ülkelere bakıldığında ise ekmek tüke-

timinin çeşitli faktörlere bağlı olarak değiştiği görülmek-

tedir. Özellikle Çin, Güney Asya ve Ortadoğu’da buğday 

pazarının devlet kontrolüne bağlılığı, kent ve kırsal nüfus 

arasındaki farkın derecesi (gıda tercihleri, işlenmiş ve iş-

lenmemiş gıdalara yönelim açısından farklılıklar) ve gelir 

artış hızına bağlı olarak ekmek tüketimi de çeşitlenmek-

tedir.  Euromonitor verilerine göre; 2005 yılı ekmek satış 

hacmi yaklaşık 31 milyon ton iken 2010 yılında 37 mil-

yon tona yaklaşmıştır. Aynı şekilde 2005 yılında yaklaşık 

61 milyon dolar olan satış değeri, 2010 yılına kadar 14 

milyon dolarlık büyüme kaydetmiştir. Ancak 2010-2011 

yılları arasında ambalajlı ürünlerde yüzde 18’e varan bir 

büyüme söz konusudur.

DÜNYA EKMEK VE 
UNLU MAMULLER TİCARETİ
Birleşmiş Milletler’in verileri incelendiğinde, 2008 yı-

lında unlu mamullerin ithalatında, bir önceki yıla göre 

%17,4’lük bir artış olduğu görülmektedir. Buna göre; 

2006 yılı için 16 milyon 454 bin ton olan toplam itha-
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Accordingly, total import volume of 16,454 million tons 

in 2006 reached to 17,713 million tons in 2008. Simi-

larly, the unit price per ton which is 1,966 dollars in-

creased to 2,566 dollars in 2008. The products like bis-

cuit and cake have the biggest share with their import 

value of 22,770 billion dollars. Mixture, dough and infant 

formulas come right after with the import value of 11 bil-

lion dollars. The notable increase in number of working 

women in comparison to previous years and growing 

importance of practical options increased the need for 

infant formula.

The import share of EU countries in the bakery prod-

ucts market is quite large. 27 EU countries’ total value 

of import in 2006 is 16.6 billion dollars. In 2008, this 

amount increased to 23.5 billion dollars. Also the total 

share of EU countries in the market is 51.59%. 

According to the data of Bakery Products Sector 

Report; world bakery products market showed a com-

pound growth rate of 3.9% between 2001 and 2010. 

In bakery products market where Europe is dominant, 

Asia and Pacific area’s growth rate is 6.93%. This rapid 

growth is a sign of the fact that the potential in Asia 

and Pacific area as an emerging market catch the at-

tention. 

lat hacmi, 2008 yılında 17 milyon 713 bin tona ulaşmış-

tır. Aynı şekilde ton başına 1,966 dolar olan birim fiyat, 

2008 yılında 2,566 dolara ulaşmıştır. Bisküvi, kek gibi 

gıdalar ise 2008 yılında 22,700 milyar dolarlık ithalat de-

ğeri ile en büyük paya sahiptir. Hemen arkasından 11 

milyar dolarlık ithalat değeri ile karışım, hamurlar ve ço-

cuk mamaları gelmektedir. Önceki yıllara kıyasla çalışan 

kadın nüfusundaki belirgin artış ve pratik seçeneklerin 

önem kazanması, beraberinde hazır mamaya duyulan 

ihtiyacı da artırmıştır. 

AB ülkelerinin unlu mamuller ithalatındaki payı da ol-

dukça büyüktür. 2006 yılında 27 AB ülkesinin toplam 

ithalat rakamı 16,6 milyar dolardır. 2008 yılında ise bu 

rakam 23,5 milyar dolara yükselmiştir. AB ülkelerinin 

pazardaki toplam payının ise  yüzde 51,59 olduğu be-

lirtilmiştir. 

Unlu Mamuller Sektör Raporu’nda yer alan bilgiye 

göre, dünya fırıncılık ürünleri pazarı 2001-2010 yılları 

arasında yıllık yüzde 3,9 bileşik büyüme oranı göstermiş-

tir. Avrupa’nın baskın durumda olduğu fırıncılık ürünleri 

piyasasında, Asya ve Pasifik bölgesinin büyüme oranı 

ise yüzde 6,93’dür. Bu hızlı büyüme, gelişen bir pazar 

olarak Asya ve Pasifik bölgesindeki potansiyelin dikkat 

çektiğinin göstergesidir.
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Türkiye’de Makarna, Bisküvi 
ve Ekmek Kültürü

PASTA, BISCUIT AND 
BREAD CULTURE IN TURKEY

Yeni lezzetler denemeyi ve bunları geleneksel tatlarla harmanlamayı seven Türk halkı makarna, 
ekmek, tatlı, şekerleme ve bisküvi tüketimine de bunu yansıtmaktadır. Türkiye’de ekmek yapımında 
kullanılan un, hamur, içine katılan katkı maddeleri ve pişirme üslubu farklılık göstermektedir. Bunun 
yanı sıra ekmek yapımında kullanılan araç ve gereçten unun yapımında kullanılan tahıla kadar çe-
şitli farklılıklar da yöresel olarak bir renk teşkil etmektedir. Tatlı, şekerleme ve bisküvi tercihlerinde 
de çeşitlilik yansıtan Türk halkı farklı bisküvi ürünlerine yoğun ilgi göstermektedir

Turkish people who like to try new tastes and combine them with traditional tastes refl ect this in 
pasta, bread, desserts, confectionery and biscuit consumption as well. Flour, dough, additives 
used in bread making and baking styles show difference. Also, various differences such as tools, 
equipment used in bread making and cereals used in fl our making show the regional diversity. 
Turkish people represent diversity in the preference of desserts, candy and biscuit show great 
interest to the different biscuit products.
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Turkish cuisine has opened its gates to the new tas-

tes created by the changing world and some industrial 

products as well as carrying a traditional cuisine culture 

to this day. Turkish people who like trying new tastes 

and combine them with traditional tastes, reflect this 

in pasta, bread, desserts, confectionery and biscu-

it consumption as well. Turkey holds the world record 

in annual bread consumption per capita and preserve 

both traditionally baked bread types and enjoy consu-

ming them as well as increasing interest is shown to the  

whole grain, packaged, industrial bread in accordance 

with the changing culture of its age. Similarly, the no-

odle which created a solid position in the cuisine for 

itself over the years now inclines towards the packaged 

Türk mutfağı uzun yıllara dayanan geleneksel bir 

mutfak kültürünü bugünlere taşımanın yanı sıra deği-

şen dünyanın yarattığı yeni tatlara ve kimi endüstriyel 

ürünlere de kapılarını açmış durumdadır. Yeni lezzetler 

denemeyi ve bunları geleneksel tatlarla harmanlamayı 

seven Türk halkı, makarna, ekmek, tatlı, şekerleme ve 

bisküvi tüketimine de bunu yansıtmaktadır. Yıllık kişi 

başı ekmek tüketiminde dünya rekorunu elinde bulun-

duran Türkiye, hem geleneksel usulde pişirilen ekmek 

tiplerini muhafaza etmekte hem de çağın değişen kül-

türüne uygun olarak tam tahıllı, paketlenmiş, endüstriyel 

ekmeğe de giderek daha fazla ilgi göstermektedir. Aynı 

şekilde yüzyıllardır mutfaklarda kendine sağlam bir yer 

açmış olan erişte, günümüzde pratikliğinden ötürü hazır 
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pasta due to being more practical. Noodle which has 

newly entered into Turkish market has become popu-

lar among young people. This can be an indicator of 

an interest for discovering new tastes. Turkish people 

who reflect variety in their preference of desserts, can-

dies and biscuits preserve their traditional desserts at 

homes, restaurants and cafes and on the other hand 

show great interest to different biscuit products.  

PASTA CULTURE IN TURKEY 
Pasta has a very long standing background in Turkey.  

Although industrial pasta production is traced back 

to the first years of Republic, consumption of noodle 

which is made at home is known to be traceable even 

more ancient history. In Turkey where all kinds of pasta 

could be found today, production type and methods 

also show difference in the same rate. Turkish cuisi-

ne having a great variety of tastes and preference of 

different tastes in almost all geographical regions has 

a strong effect on this. For example, consumption of 

pasta in the Marmara Region which is the most cosmo-

politan region of Turkey also shows a large difference in 

pasta culture, particularly in out-of-home areas.  Impor-

ted or domestic almost all kinds of pasta is likely to be 

found in İstanbul and neighbor regions pasta presen-

tations prepared with the world’s most famous sauces 

are especially popular in and around Istanbul.   

It is known that in Aegean and Mediterranean Regions 

pasta consumption occurs mostly via vegetable sauces. 

Such regions where various vegetable and herbs can 

be found abundantly due to geographical reasons, the 

palate is inclined towards blending all kinds of dishes 

with products such as olive oil, thyme, cheese indigeno-

us to such region, tomato, pepper and garlic. Although 

the preferences are inclined towards bulgur in East and 

Southeast Anatolia it can be seen that the pasta is pre-

ferred with dense tomato sauces and hot sauces. 

It can be seen that in Turkey general pasta consump-

tion is being carried out over noodles. It can be seen 

that the local dishes are flavored with noodles and no-

odle is the main ingredient for different types of dishes. 

Pasta with walnut which is especially famous around 

Bolu is an example to this. Noodles which are prepa-

red with walnut and hard cheese is grated on it, added 

butter as a last step and consumed popularly.  Even 

though being a consumption culture which has spread 

throughout Turkey in time, using noodles in soup is fre-

quently preferred in Black Sea cuisine frequently. No-

odle soup which is offered together with different foods 

such as yoghurt, meatballs, green lentil, beans, and 

chickpeas is served mostly in the form of soup which is 

called “tutmaç soup” by adding peppermint on it and it 

paketlenmiş makarnayla yer değiştirmektedir. Türkiye 

pazarına yeni giren noodle ise özellikle gençler arasında 

yaygınlaşmaktadır. Bu yönelimi, farklı tatlar keşfetmeye 

duyulan ilginin bir göstergesi olarak görmek mümkün-

dür. Tatlı, şekerleme ve bisküvi tercihlerinde de çeşitlilik 

sergileyen Türk halkı, bir yandan geleneksel tatlılarını 

evlerde, restoran ve kafelerde muhafaza etmekte bir 

yandan da birbirinden farklı bisküvi ürünlerine ilgi gös-

termektedir. 

TÜRKİYE’DE MAKARNA KÜLTÜRÜ 
Türkiye’de makarnanın oldukça eski bir geçmişi vardır. 

Her ne kadar sanayi bazında makarna üretimi Cumhuri-

yetin ilk yıllarına dayansa da, evde hazırlanan eriştelerin 

tüketiminin çok eskilere uzandığı bilinmektedir. Günü-

müzde her çeşit makarnanın bulunabildiği Türkiye’de, 

makarnanın tüketim şekli de aynı oranda çeşitlilik gös-

termektedir. Türk mutfağının çok çeşitli damak tatları-

nı barındırması ve hemen hemen her coğrafi bölgede 

birbirinden farklı lezzetlerin tercih edilmesi, bunda etkili 

olmaktadır. Örneğin; Türkiye’nin en kozmopolit bölgesi 

olan Marmara bölgesinde, makarna kültürü, özellikle ev 

dışı tüketim alanlarında bir hayli çeşitlilik gösterebilmek-

tedir. İthal ya da yerli makarna çeşitlerinin, birbirinden 

farklı soslarla hazırlanmış sunumlarına İstanbul ve çev-

resinde sıkça rastlamak mümkündür.
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is quite famous in Turkish cuisine. 

As it is mentioned above, pasta started to be pro-

duced industrially in Turkey at the beginning of 20th 

century; pasta industry showed a significant growth. 

Turkey which reached to high amount in pasta import 

and export in recent years particularly could not reach 

to the same level in consumption. The reason of not 

reaching to desired levels in pasta production is attri-

buted to various reasons. One of them is that the sauce 

culture is not yet developed enough in Turkish people. 

This is very clear; the main element in the presentation 

of pasta as a main dish is the sauce. Pasta sauce cul-

ture which is settled in various countries of the world 

is generally diversified over tomato paste and yoghurt.  

Along with this pasta cooking is not settled correctly 

in Turkish society yet.  The pasta which is not cooked 

in due form loses its taste and nutritional values and 

cannot find the value it deserves. 

The second reason of why pasta culture is not sett-

led in Turkish society is the misinformation regarding 

the pasta. One of the most distinct one is the belief 

that pasta is a food which is fattening and with not so 

high nutritional values. Most people in society do not 

know the ingredients of pasta precisely and think that 

Ege ve Akdeniz bölgelerinde makarna tüketiminin 

daha çok sebzeli soslar üzerinden gerçekleştiği bilin-

mektedir. Coğrafi olarak çeşitli sebze ve otların bolca 

bulunduğu bu bölgelerde damak zevki de her türlü ye-

meği zeytinyağı, kekik, yöreye özgü peynirler, domates, 

biber ve sarımsak gibi ürünlerle harmanlamaya yönelik-

tir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise her ne kadar 

tercihler bulgura yönelse de makarnanın yoğun salçalı 

ve acılı soslarla tercih edildiği görülmektedir. 

Türkiye genelinde ise makarna tüketiminin daha çok 

erişte üzerinden gerçekleştiği görülmektedir. Yöresel 

yemeklerin erişte ile lezzetlendirildiği, eriştenin birçok 

yemek çeşidinin ana malzemesi olduğu görülmektedir. 

Özellikle Bolu civarında meşhur olan cevizli makarna 

buna bir örnektir. Cevizle hazırlanan ve üzerine yağsız, 

sert peynir rendelenen erişteye son olarak tereyağı ila-

ve edilir ve oldukça beğenilerek tüketilir. Her ne kadar 

zamanla tüm Türkiye’ye yayılmış bir tüketim kültürü olsa 

da, eriştenin çorba içerisinde kullanılması da sıklıkla Ka-

radeniz mutfak kültüründe tercih edilmektedir. Yoğurt, 

köfte, yeşil mercimek, fasulye, nohut gibi farklı gıdalar-

la birlikte çorbası yapılabilen erişte, en çok da “tutmaç 

çorbası” denilen çorba çeşidi içerisinde, üzerine nane 

de eklenerek servis edilir ve Türk mutfağında oldukça 

meşhurdur. 

Yukarıda da değinildiği gibi Türkiye’de sanayi bazında 

makarna üretimi, 20. yüzyılın başlarında hayata geçmiş 

ve yıllar içerisinde de makarna sanayi önemli gelişmeler 

göstermiştir. Özellikle son yıllarda makarna üretiminde 

ve ihracatında oldukça yüksek rakamlara ulaşan Türki-

ye, tüketimde ise aynı seviyeye ulaşmamıştır. Makarna 

tüketiminde istenilen seviyeye ulaşılmaması ise çeşitli 

nedenlere bağlanmaktadır. Bunlardan biri, Türk halkının 

sos kültürünün henüz yeterince gelişmemiş olmasıdır. 

Şu çok açıktır; başlı başına bir yemek olarak makar-

nanın sunumundaki asıl öğe sosudur. Fakat dünyanın 

çeşitli ülkelerinde yerleşik olan makarna sosu kültürü, 

Türk mutfağında genellikle salça ve yoğurt üzerinden 

çeşitlenmektedir. Bunun yanı sıra makarna pişirimi de 

Türk toplumunda henüz doğru şekilde yerleşmemiştir. 

Usulüne uygun şekilde pişirilmeyen makarna, lezzetini 

ve besin değerini kaybetmekte, hak ettiği değeri bula-

mamaktadır. 

Türk toplumunun makarna kültürünün henüz yerleş-

memiş olmasında ikincil sebep ise makarna hakkında-

ki yanılgılardır. Bunlardan en belirgin olanı makarnanın 

kilo aldıran, besin değeri fazla yüksek olmayan bir gıda 

olduğuna dair inançtır. Toplumun birçok kesimi makar-

nanın içeriğini tam olarak bilmemekte, pirinç, ekmek, 

bulgur gibi ürünlerin makarnadan daha sağlıklı olduğu-

nu düşünmektedir. 
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products such as rice, bread, and bulgur are healthier. 

Of course changing lifestyle in recent years has ef-

fected the pasta consumption of Turkish people. Ac-

cording to the report dated 2013 of International Pasta 

Organization (IPO) the yearly consumption of pasta per 

capita in 2013 has reached to 6,6 kg in Turkish soci-

ety for whom the pasta consumption is increasing gra-

dually.  Increase in the production variety, inclination 

of the working population towards packaged, easy to 

cook and nutritious foods have become inevitable.  

BREAD CULTURE IN TURKEY
Turkey plays the role of a bridge between the cultures 

and this situation has caused a diversification in diet 

culture as well as in lots of other areas. Bread which is 

the main nutrient of people is one of the most promi-

nent parts in cuisine culture with different types. Tra-

ditionally considered, flour, dough, and additives used 

in bread making and baking styles show difference in 

Turkey. Also various differences such as tools and equ-

ipment used in bread making and the cereals used in 

the bread making show the regional diversity. 

It is not enough to define the place of the bread in 

Turkish culture as main nutrient.  Bread is considered 

holy in Turkish culture.  Due to this reason, bread is 

known to be used for swearing an oath in Turkish lan-

guage, used in some idioms and various sayings. It is 

possible to discuss the usage of bread in Turkish cuisi-

ne which shows great diversity under different groups. 

We can separate the bread into four groups by flour 

used in production such as barley, rye, wheat and ma-

ize and four groups again by baking method in oven, in 

ash, in embers and on sheet metal. 

Traditionally, when we have a look at the bread types 

prepared at our homes, it can be seen that these bre-

ads are baked in ovens called tandoori.  Salt, cumin, 

black cumin, fennel, saffron could be added to tandoori 

bread on special days and on holidays depending on 

the content of tandoori bread.  In addition to this it can 

be seen that the baked bread could be prepared with or 

without fermentation. It can also be seen that tandoori 

bread is used for bread with pepper and bread consu-

med with other foods such as spreadable and preferred 

also in the making of “lahmacun” which is very famous.

 

One of the most widely consumed bread types is 

flatbread. This type of bread which is baked on sheet 

metal is baked in almost all of the Anatolian regions 

and the method of preparing, however, could change. 

Flatbread which is usually baked from fermented dough 

and prepared in circles is baked on sheet metal or in 

Elbette son yıllarda değişen yaşam koşulları Türk hal-

kının makarna tüketimini de etkilemiştir. Uluslararası 

Makarna Organizasyonu’nun (IPO) 2013 tarihli raporu-

na göre, makarna tüketimi giderek artan Türk toplumu-

nun 2013 yılında kişi başı yıllık makarna tüketimi 6,6 

kg’a yükselmiştir. Üretim çeşitliliğinin artması ve çalışan 

nüfusun makarna gibi paketlenmiş, pişirimi kolay ve 

besleyici gıdalara yönelmesi kaçınılmaz olmuştur. 

TÜRKİYE’DE EKMEK KÜLTÜRÜ
Coğrafi konumu itibariyle Türkiye kültürler arası bir 

köprü görevi görmektedir ve bu durum birçok alanda ol-

duğu gibi beslenme kültüründe de çeşitlenmeye yol aç-

mıştır. Halkın temel besin maddesi olan ekmek de farklı 

çeşitleriyle Türk mutfak kültürünün dikkati çeken par-

çalarından birdir. Yöresel olarak bakıldığında, Türkiye’de 

ekmek yapımında kullanılan un, hamur, içine katılan 

katkı maddeleri ve pişirme üslubu farklılık göstermekte-

dir. Bunun yanı sıra ekmek yapımında kullanılan araç ve 
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tandoori and its thickness or thin according to the use.  

Its consumption could be diversified depending on the 

regional palates by spreading butter on it or placing 

cheese in between. Especially in the southeast region in 

Turkey, flatbread prepared from fermented dough and 

baked on sheet metal is consumed popularly. In Central 

Anatolia flatbread prepared using fermented dough and 

baked on sheet in smaller sizes are preferred. These 

types of flatbread are usually baked by using wheat flo-

ur but depending on the cereals raised in the region, 

the main ingredient may change. For example in Black 

Sea region usually corn flour and wheat flour is mixed 

or maize flatbread is baked. 

Another popularly baked bread type is pastry bread. 

Pastry is prepared by using non-fermented dough is 

spread thin via a rolling pin and baked on sheet. Pastry 

is one of the most settled foods in traditional Turkish 

cuisine. It can be said that pasty represents a culture 

gereçten, unun yapımında kullanılan tahıla kadar çeşitli 

farklılıklar da yöresel olarak bir renk teşkil etmektedir. 

Ekmeğin genel olarak Türk kültüründeki yerini temel 

gıda olarak tanımlamak yetersiz kalmaktadır. Zira ek-

mek, Türk kültüründe bir nevi kutsal sayılmaktadır. Bu 

sebeple ekmek, edilen yeminlerden atasözü ve bir takım 

deyimlere kadar çeşitli deyişlerde yer almaktadır. Ekme-

ğin Türk mutfağındaki çeşitliliğini farklı gruplar altında in-

celeyebilmek mümkündür. Söz gelimi ekmek yapımında 

kullanılan un bakımından çeşitliliği arpa, çavdar, buğday 

ve mısır olmak üzere dört gruba ayırabiliriz. Pişirme yön-

temi açısından da fırında, külde, korda ve sacda olmak 

üzere yine dörde ayırabiliriz. 

Evlerde hazırlanan geleneksel ekmek çeşitlerine bakıl-

dığında, bu ekmeklerin tandır adı verilen fırınlarda pişi-

rildiği görülmektedir. Tandır ekmeğinin içeriğine, yöresel 

zenginliklere bağlı olarak, bayramlarda ve özel günlerde 

tuz, kimyon, çörek otu, rezene, safran, susam ve haş-

haş eklenebilmektedir. Bunun yanı sıra pişirilen ekmeğin 

mayalı ve mayasız olarak da hazırlandığı görülmektedir. 

Tandır ekmeğinin biberli ekmek, katıklı ekmek gibi yiye-

cekler için kullanıldığı ve oldukça meşhur olan “lahma-

cun” yapımında da tercih edildiği görülmektedir.

 

Sıklıkla tüketilen ekmek çeşitlerinden bir diğeri baz-

lama ekmeğidir. Sacda pişirilen bu ekmek çeşidi, 

Anadolu’nun hemen hemen yer bölgesinde pişirilmek-

tedir ancak yapılış şekli değişebilmektedir. Genelde ma-

yalanmış hamurdan pişirilen ve daire şeklinde hazırla-

nan bazlama, sac veya tandırda pişirilir ve kalınlığı da 

pişirime göre incelip kalınlaşabilir. Tüketimi ise yine yö-

resel tatlara bağlı olarak üzerine tereyağı sürülerek, ara-

sına peynir konularak çeşitlenebilir. Türkiye’nin özellikle 

Güneydoğu bölgesinde mayalı hamurla sacda pişirilerek 

hazırlanan sac ekmeği de sevilerek tüketilmektedir. Orta 

Anadolu’da ise mayalı hamur kullanılarak hazırlanmış, 

sac üzerinde daha küçük boyutlarda pişirilmiş bazlama 

ekmeği tercih edilmektedir. Bu bazlama çeşitleri genel 

olarak buğday unu kullanılarak pişirilmekte ancak yö-

rede yetişen tahıla göre temel malzeme değişim gös-

terebilmektedir. Örneğin Karadeniz yöresinde genellikle 

mısır unu ve buğday unu karıştırılmakta veya mısır baz-

laması yapılmaktadır. 

Sıklıkla pişirilen diğer bir ekmek çeşidi ise yufka ek-

meğidir. Mayasız hamur kullanılarak hazırlanan yufka, 

oklavayla incecik açılır ve sacda pişirilir. Yufka gelenek-

sel Türk mutfağındaki en yerleşik yiyeceklerden biridir. 

Yufka için Orta Asya göçebelerine kadar dayanan bir 

kültürün temsilcisi denilebilir. Kullanımı ve taşıması kolay 

olduğu için sacda pişirilen yufka ekmek, kimi ormanlık 

bölgelerde odun ateşinde, bozkırda ise buğday sapları 
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which could be dated back to the nomads from Central 

Asia.  Pastry bread is baked on sheet since it is easy 

to carry and use but it could be baked on wood fire in 

some forest areas and on the fire lit by using the stalks 

of wheat on steppes.  These breads which are consu-

med by being wetted again and again have created a 

lot of facilitation for societies who live as nomads. In 

the cuisine culture of the Yoruks (Turkish Nomads) who 

still preserve their nomadic properties it is still being 

consumed as the main nutrient. Filo pastry bread could 

be prepared by putting vegetables, minced meat, onion 

and various fillings in different forms and so it can be 

used in making of some pastry types. 

Another type of bread which is consumed widely in 

the cities especially when compared to flatbread and 

pastry is the loaf of bread. In most regions this type of 

bread is named as “shop bread”.  Loaf of bread pre-

pared with fermented dough is baked in almost all the 

bakers which are located in almost all the neighborho-

ods Loaf of bread has also had a place in different cul-

tures and taken some features from these cultures. An 

example to this is adding potato to the dough during the 

baking of loaf bread in some cities. Bread with potato 

is baked as a result. Turks migrated from Balkans add 

potato to give flavor to the loaf bread prepared with fer-

mented dough and whole meal flour. The bread which is 

prepared with fermented dough and which has gained 

kullanılarak yakılan ateşte pişirilmektedir. Tekrar tekrar 

ıslatılarak tüketilebilen ve uzun süre saklanması ko-

lay olan bu ekmekler, göçebe yaşayan topluluklar için 

büyük kolaylık sağlamıştır. Günümüzde yaylalarda ve 

göçebelik özelliğini muhafaza eden Yörüklerin mutfak 

kültüründe hala temel gıda olarak tüketilmektedir. Yufka 

ekmeği, arasına sebze, kıyma, soğan ve çeşitli iç harç-

ları konularak, börek gibi farklı yiyeceklerin hazırlanma-

sında da kullanılmaktadır.

 

Bazlama ve yufka ekmeğine kıyasla günümüzde özel-

likle şehirlerde daha sık tüketilen bir diğer ekmek çeşidi 

ise somun ekmektir. Çoğu yörede bu ekmek “çarşı ek-

meği” olarak adlandırılmaktadır. Mayalı hamurdan hazır-

lanan somun ekmek, hemen hemen her mahallede bu-

lunan fırınlarda pişirilmektedir. Somun ekmek de çeşitli 

halkların kültürlerinde yer edinmiş, kültürlere göre farklı 

tatların eklendiği ekmek türlerindendir. Bazı şehirlerde 

somun ekmeğinin pişirimi sırasında hamuruna patates 

eklenmesi, buna örnek olarak gösterilebilir. Balkanlar-

dan göç etmiş Türkler de ekşi maya ve kepekli un kul-

lanarak hazırladıkları somun ekmeğine patates ekleyip 

ekmeği lezzetlendirirler. Karadeniz Bölgesi’nde sıklıkla 

tüketilen ve “Vakfıkebir ekmeği” olarak ünlenmiş ekşi 

mayadan hazırlanan ekmek de kimi zaman susam ve 

haşhaşla tatlandırılmaktadır. Özel günlerde bu ekmekle-

re fındık, kuru üzüm, ceviz gibi malzemeler karıştırılarak 

tatlı bir ekmek çeşidi hazırlanmaktadır. Mayalı hamurun 
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fame as “Vakfıkebir bread” which is consumed a lot in 

Black Sea Region is sometimes flavored with sesame 

and poppy. A dessert type of this bread is prepared on 

special days by adding materials such as nuts, raisins, 

walnut.   Pita which is prepared by keeping the fermen-

ted dough thinner and added minced meat, sausage, 

eggs and pastrami especially in Central Anatolia Region 

is consumed in almost all the regions of the country. 

Another type of bread which is preferred a lot in Tur-

kish cuisine is corn bread. Due to the geographical re-

asons, in Black Sea Region growing corn is preferred 

instead of growing wheat. Corn which became one of 

the most important products of the region is used as 

a main ingredient in the making of a large number of 

dishes. Due to this reason corn bread is widely consu-

med in Black Sea region. People of Black Sea Region 

add vegetables such as orach, spinach, leek and nettle 

which are indigenous to the region. 

DESSERTS, CONFECTIONERY AND 
BISCUITS CULTURE IN TURKEY
Consumption of desserts in Turkish cuisine is so vari-

ed that it requires a separate research article. However 

the consumption of desserts could be gathered under 

certain titles. The first one is the desserts with sorbet 

which are consumed in all the regions of our country. 

Desserts with sorbet which has a lot of types and 

among them “baklava”, “kadayıf” are prepared by using 

a thin dough similar to pastry and made by mixing flour, 

water and salt. These pastries are added materials such 

as nuts, peanuts, walnuts between their layers and fla-

vored with a sorbet prepared additionally softens them 

and then they are baked. Another dessert prepared with 

pastry is “güllaç”. Pastries to be used for güllaç again 

are flavored by using walnut, nut or peanut or flavored 

with rose-water and pomegranate as desired and then 

dampened with milk. Güllaç pastry used to be prepared 

daha ince tutulmasıyla hazırlanan, özellikle İç Anadolu 

Bölgesi’nde kıyma, sucuk, yumurta ve pastırma gibi gı-

dalarla hazırlanıp servis edilen pide ise ülkenin hemen 

hemen her yerinde beğeniyle tüketilmektedir. 

Türk mutfağında sıklıkla tercih edilen bir diğer ekmek 

çeşidi ise mısır ekmeğidir. Karadeniz bölgesinde, coğrafi 

şartlardan dolayı buğday tarımı yerine ağırlıklı olarak mısır 

tarımı görülmektedir. Yörenin önemli bir ürünü haline ge-

len mısır ise birçok yemeğin yapımında temel malzeme 

olarak yerini almıştır. Bu sebeple mısır ekmeği Karadeniz 

bölgesinde yaygın şekilde tüketilmektedir. Karadeniz halkı 

kimi zaman mısır ekmeğine yöreye özgü pazı, ıspanak, 

pırasa ve ısırgan gibi sebzeler de karıştırmaktadır.

TÜRKİYE’DE TATLI, ŞEKERLEME VE
BİSKÜVİ KÜLTÜRÜ
Türk mutfağında tatlı tüketimi apayrı bir araştırma ya-

zısı hazırlamayı gerektirecek kadar çeşitlidir. Ancak yine 

de tatlı tüketimi belirli başlıklar altında toplanabilir. Bun-

lardan ilki ülkenin tartışmasız her bölgesinde beğeniyle 

tüketilen şerbetli tatlılardır. Çok sayıda çeşidi olan şer-

betli tatlılardan “baklava”, “kadayıf” gibi tatlıların yapı-

mında un, su ve tuz karıştırılarak hazırlanan ince yufka 

görünümlü hamur kullanılmaktadır. Aralarına fındık, fıs-

tık, ceviz gibi malzemeler eklenen ve ayrıca hazırlanan 

şerbetle lezzetlendirilen bu yufkalar, yumuşar ve usu-

lüne uygun olarak pişirilir. Yufka ile hazırlanan bir diğer 

tatlı da “güllaçtır.” Güllaç için kullanılacak yufkalar ise 

yine ceviz, fındık, fıstık ya da tercihe göre gülsuyu ve 

nar ile lezzetlendirilir ve sütle ıslatılır. Güllaç yufkası es-

kiden ağırlıklı olarak evlerde hazırlanırken, günümüzde 

endüstrileşmiştir ve çeşitli işletmelerde paket içerisin-

de satılmaktadır. Güllaç Ramazan ayıyla adeta özdeş-

leşmiştir. Yılın diğer aylarına nazaran, Ramazan ayında 

güllaç tüketiminin bir hayli yüksek olduğu bilinmektedir. 

Şerbetli tatlılardan bir diğeri de hamur tatlısıdır. Birçok 

kültürde de yer edinmiş olan hamur tatlısı un, su ve 
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mainly at homes but nowadays it is industrialized and 

sold in packages in various businesses. Güllaç has al-

most become identical with Ramadan. It is known that 

güllaç consumption is higher in Ramadan when compa-

red to other months. Another desert with sorbet is the 

dumplings dessert. Dumplings have a place in a lot of 

cultures and prepared by frying the little balls of dough 

made from flour, water and yeast. 

In some desserts, rice and rice flour is commonly used 

in Turkish cuisine. These desserts which are consumed 

popularly are baked using milk. “sütlaç”, “muhallebi”, 

“kazandibi” and “keşkül” are the examples to this. The-

se desserts baked mixing rice flour, water and sugar are 

the traditional desserts of Turkish cuisine. Cooked rice 

is also added along with rice flour into the sütlaç.  There 

are some desserts which are prepared by using semo-

lina. “revani”, semolina dessert with milk, “Kemalpaşa” 

and “şekerpare” could be shown as examples to such 

desserts which are prepared by cooking the semolina.  

Also “halva” is made by semolina. “halva” which is pre-

pared by mixing flour, semolina, oil, sugar and milk is 

a traditional dessert not only for Turkish cuisine but for 

Balkan and Middle East cuisines as well. 

Another part of the dessert culture of Turkish people is 

the cakes, cookies and sweet rolls which are based on 

fl our and dough. These desserts which are prepared with 

fl our, milk, sugar, egg as well as desserts with milk and 

sorbet are frequently sold in bakeries and consumed by 

Turkish people for years.  In the preparation stage of such 

desserts, the materials put into them also vary. 

It is thought that Turkish people are met with choco-

late in the period of Ottomans. However the first choco-

late factory and products containing chocolate started 

to be produced in the first years of the Republic. Today 

chocolate production is very common but consumption 

is not as developed as the other countries - especi-

ally European countries.  One of the strongest reasons 

of this is that these traditional desserts have still been 

favored dominantly and preferred mostly. The materi-

als widely used in cake, cookies and pastries are nut, 

walnut, peanut and various fruits. It can be seen that 

dried nuts especially walnut and peanuts are used as 

toppings on desserts with milk and sorbet and fruits are 

used in cakes and cookies mostly.  The biggest reason 

for this is that the soil of Turkey is located on a rich ge-

ographical area for growing all kinds of fruits and nuts.  

It can be seen that confectionaries have a traditional 

place in the Turkish cuisine. It is a common tradition to 

offer some confectionaries and desserts on holidays, 

religious days, and ceremonies such as engagement 

maya ile hazırlanan hamur toplarının kızartılıp şerbetlen-

mesi şeklinde servis edilir. 

Türk mutfağında kimi tatlılarda pirinç ve pirinç unu da 

kullanılmaktadır. Sevilerek tüketilen bu tatlılar süt kulla-

nılarak pişirilmektedir. “Sütlaç”, “muhallebi”, “kazandibi” 

ve “keşkül” buna örnektir. Pirinç unu, su ve şeker karı-

şımından oluşan bu tatlılar Türk mutfağının geleneksel 

tatlılarındandır. Sütlacın içine pirinç ununun yanı sıra 

pişmiş pirinç de ilave edilmektedir. Tatlılar arasında, 

irmik kullanılarak hazırlananları da vardır. İrmiğin pişi-

rilmesiyle hazırlanan bu tatlılara örnek olarak “revani”, 

“sütlü irmik tatlısı”, “Kemalpaşa” ve “şekerpare” gösteri-

lebilir. Bunun yanı sıra irmikten “helva” da yapılmaktadır. 

Un, irmik, yağ, şeker ve sütün kavrulmasıyla hazırlanan 

“helva”, yalnızca Türk mutfağında değil, Balkan ve Or-

tadoğu mutfaklarında da yer edinmiş geleneksel tatlılar-

dan biridir. 

Türk halkının tatlı kültürünün bir parçası da yine un 

ve hamur temelli kek, kurabiye ve benzeri tatlı çörek-

lerdir. Şerbetli ve sütlü tatlıların yanı sıra un, süt, şe-

ker, yumurta gibi temel gıdalarla hazırlanan ve pas-

tanelerde de sıklıkla satışı gerçekleştirilen bu tatlılar, 

yıllardır Türk halkının severek tükettiği tatlılardır. Bu 

tatların hazırlanış aşamasında içine konulan malzeme 

de çeşitlenmektedir. 
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or wedding. Generally chestnut sweet, almond sweets, 

rock candy, Turkish delight, sweet sausage and ring 

candy is offered in such rituals.  In time chocolate ad-

ded among such treats. These confectionaries which 

date back to Ottoman period and which are still being 

consumed are both included in the industrial production 

and produced specially by some special bakeries which 

make boutique production. 

In biscuit consumption it can be seen that lots of va-

rieties have now taken their places on the shelves when 

compared to past. According to the Bakery Sector Re-

port dated June 2010 published by Central Anatolia Ex-

porters’ Union, the per capita biscuit consumption in 

Turkey changes between3,8 and 4 kg. When this rate is 

compared to Europe with 10-15 kg per capita, it is quite 

low but it continues to increase. There are some biscuit 

types which are counted as classics by the Turkish pe-

ople. The most popular biscuits are chocolate filled bis-

cuits, biscuits with cream and biscuits with chocolate 

chips. These biscuits are seen as snacks today especi-

ally by the youth and consumed in the homes as treats. 

Along with this it can be seen that the biscuits are used 

in the making of lots of desserts with milk.  Consumpti-

on of beverages such as tea or coffee in public causes 

biscuits with chocolate, cream, nut or walnut to be offe-

red as treats together with such beverages. 

Türklerin çikolatayla Osmanlı döneminde, içecek ola-

rak tanıştıkları sanılmaktadır. Ancak ilk çikolata fabrika-

sı ve çikolata içeren ürünler Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

üretilmeye başlamıştır. Günümüzde ise çikolata tüketimi 

oldukça yaygındır ancak diğer ülkelere, özellikle Avrupa 

ülkelerine göre tüketim oranı oldukça geridedir. Bunun 

en büyük sebeplerinden biri, geleneksel tatlıların hala 

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alması ve 

tercihlerin çoğunlukla bu ürünlerden yana kullanılması-

dır. Kek, kurabiye ve çöreklerde sıklıkla kullanılan mal-

zemeler ise fındık, ceviz, fıstık ve çeşitli meyvelerdir. Ku-

ruyemişlerin, bilhassa ceviz ve fıstığın şerbetli ve sütlü 

tatlıları süsledikleri, meyvelerin ise kurabiyelerde, kek-

lerde çokça kullanıldığı görülmektedir. Bunun en büyük 

sebebi Türkiye topraklarının her türlü meyvenin ve kuru-

yemişin bolca yetiştirildiği zengin bir coğrafya olmasıdır. 

Şekerlemelerin Türk mutfağında geleneksel bir yer edin-

dikleri görülmektedir. Bayramlarda, mevlit ve kandil gibi 

dini günlerde veyahut düğün, nişan gibi kutlamalarda bazı 

şekerleme ve tatlıların ikram edilmesi yaygın bir adettir. Bu 

ritüellerde genellikle kestane şekeri, badem şekeri, akide 

şekeri, lokum, sucuk şekeri ve halka şeker ikram edilir. 

Zamanla bu ikramlık ürünlere çikolata da dahil olmuştur. 

Osmanlı döneminden günümüze kadar süregelmiş, hala 

tüketilmekte olan bu şekerlemeler hem endüstriyel üreti-

me dâhil olmuştur hem de butik üretim yapan bazı köklü 

şekerciler tarafından özel olarak üretilmektedir. 

Bisküvi tüketiminde ise eskiye göre daha çok çeşidin 

raflarda yer aldığı görülmektedir. Orta Anadolu İhracatçı 

Birlikleri’nin yayımladığı Haziran 2010 tarihli Unlu Mamul-

ler Sektör Raporu’na göre, Türkiye’de kişi başı bisküvi 

tüketimi yıllık olarak 3,8 ile 4 kg arasında değişmektedir. 

Bu miktar kişi başına 10-15 kg’ın düştüğü Avrupa’yla 

kıyaslandığında oldukça düşük olsa da, giderek artma-

ya devam etmektedir. Türk halkının yıllardır artık klasik 

olarak gördüğü bir takım bisküvi çeşitleri bulunmaktadır. 

Bunlardan en yaygın olanı, çikolata dolgulu, kremalı ve 

damla çikolatalı bisküvilerdir. Bu bisküviler, günümüzde 

özellikle gençler arasında atıştırmalık olarak görülmekte 

ve evlerde ikramlık olarak tüketilmektedir. Bunun yanı 

sıra sade bisküvilerin de halk arasında birçok sütlü tat-

lının yapımında kullanıldığı görülmektedir. Çay ve kah-

ve gibi içeceklerin halk arasında sıklıkla tüketilmesi, bu 

içeceklerin yanında çikolatalı, kremalı, fındıklı ve cevizli 

bisküvilerin de ikram edilmesine sebep olmaktadır. 
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Ekol Food, which has been developed by improving its 

vision along with its products, storages, organization and 

view of the business since its foundation, is becoming one 

of the leading companies in the industry that is very well 

known to fans of gastronomy. Ekol Food offers 1500 va-

rieties of products to its customers, including varieties of 

rice and pasta. Ekol Food, which first started its opera-

tions with sales of porcini mushrooms 

at a 25-square meter office, currently 

sells 17 groups of products and 2,500 

product varieties from 64 countries to 

Turkey and Turkish Republic of Nort-

hern Cyprus. Ekol Food made a repu-

tation in the Turkish eating and drinking 

industry with characteristic products 

imported from Europe, Far East, Ame-

rica, India and the Middle East, and has 

recently marked successful projects in 

exporting local products of Turkey. Ekol Food continues to 

add new products to its imports portfolio by closely follo-

wing global trends, and plans to improve its local portfolio 

in the near future. Ekol Food also brought leading Italian 

pasta companies to Turkey, including Rustichella, Rummo 

and Zini, particularly addresses the Horeca industry. 

Kurulduğu yıldan bu yana vizyonu ile birlikte ürünle-

ri, depoları, organizasyonu ve işe bakış açısı değişerek 

gelişen Ekol Food, gastronomi ile ilgilenenlerin çok ya-

kından tanıdığı, sektörün öncü firmalarından biri haline 

geliyor. Ekol Food’un müşterilerine sunduğu 1500 çeşit 

ürün arasında pirinç ve makarna çeşitleri de bulunuyor. 

25 metrekarelik bir ofiste porçini mantar satışı ile faali-

yete başlayan Ekol Food, şu anda 

64 ülkeden, 17 ürün grubu ve 2 

bin 500’e yakın ürünün satışını 

Türkiye ve KKTC’de gerçekleşti-

riyor. Avrupa, Uzak Doğu, Ameri-

ka, Hindistan, Ortadoğu gibi pek 

çok bölgeden ithal ettiği karakte-

ristik ürünler ile ismini Türkiye’nin 

tüm yeme içme sektörüne duyu-

ran Ekol Food, yakın zamanda da 

Türkiye’nin yerel ürünlerini ihraç 

yolunda başarılı çalışmalara imza attı. Her geçen gün it-

hal ürünlerine yenilerini ekleyen Ekol Food ilerleyen gün-

lerde de yerli portföyünü geliştirmeyi planlıyor. Rustic-

hella, Rummo ve Zini gibi İtalya’nın önde gelen makarna 

firmalarını da Türkiye’ye getiren Ekol Food, öncelikle Ho-

reca sektörüne hitap ediyor. 

A name known to the whole world:
Tüm dünyanın bildiği isim:

Since 1979, family-owned Probake, Inc. has provided 

the very best in bakery equipment solutions for high-volume 

industrial bakeries as well as for retail and commercial. 

In addition to providing and servicing the industry’s most 

comprehensive line of equipment 

and accessories, Probake offers 

personal consultations, custom 

layouts, and unmatched long-

term support. The company will 

continually strive to surpass its 

competition by offering only the 

finest high-quality bakery equip-

ment available while including ad-

ded value through every avenue 

possible. Through Probake’s un-

matched support and knowledge of the baking industry, the 

company plans to maintain its position as the most qualified 

choice for bakery equipment in North America. 

Bir aile işletmesi olan Probake Inc. 1979’dan bu yana, 

yüksek hacimli endüstriyel fırınlara, perakende ve ticari 

işletmelere fırıncılık ekipmanı çözümleri öneren lider fir-

malardan biri olarak görülüyor. Sektörün en kapsamlı 

ekipman ve donatılarını temin et-

menin ve servisini yapmanın yanı 

sıra, Probake kişisel danışman-

lık, kişiye özel yerleşim ve uzun 

vadeli destek hizmeti de sunu-

yor. Şirket sadece en kaliteli fırın-

cılık ekipmanlarını sunarken olası 

her alana değer katarak sürekli 

olarak rakiplerini geride bırak-

maya devam ediyor. Probake’in 

benzersiz fırıncılık sektörü des-

teği ve bilgisiyle, şirket Kuzey Amerika’da fırıncılık ekip-

manları için en çok tercih edilen firma olarak konumunu 

korumayı planlıyor. 

High quality bakery equipment:
Yüksek kaliteli fırıncılık ekipmanı: PROBAKE INC.

EKOL FOOD
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Borsoy Gıda Sanayi, which has 

been operating in the bakery in-

dustry since 1989, has continued 

to offer services to from İzmir to 

bakeries, patisseries and hotels in 

Turkey and abroad with the Farm-

haus brand since 2001, by ma-

nufacturing ready-mix bread and 

special bakery products. Borsoy 

Gıda Sanayi, which was among 

the participants of Ibatech İzmir 

exhibition in December, promoted 

its flour mixes for special bakery 

and offered a taste of its products 

to the guests at its baking demo. 

The most popular products of the 

company include buckwheat bre-

ad, fitnessbrot and grain products. 

Ekmekçilik alanında 1989 yılından 

bu yana faaliyet gösteren Borsoy 

Gıda Sanayi, hazır ekmek karışımları 

ve özel ekmekçilik ürünleri üretimiyle, 

İzmir’den yurt dışına ve ülke genelin-

deki fırınlara ve otellere yönelik hizme-

tini, 2001 yılından beri, kendi üretmiş 

olduğu, Farmhaus markalı ürünler ile 

sürdürmektedir. Aralık ayında IBA-

TECH İzmir fuarına katılan Borsoy 

Gıda Sanayi, özel ekmekçilik için un 

karışımlarının tanıtımını yapmış ve ek-

mek pişirme gösterisi ile tüm misafir-

lerine ürünlerini tattırmıştır. Firmanın 

ürünlerinden özellikle, karabuğday 

ekmeği, fitnessbrot (sporcu ekmeği) 

ve tahıllı ürünler tüketicilerin çok dik-

katini çekmektedir. 

A natural and delicious way of baking bread:
Ekmek yapmanın doğal ve lezzetli yolu: 

AMF Bakery Systems is one of leading companies in 

bakery automation solutions supplying state-of-the-art 

commercial equipment for an ever-changing market. The 

systems that the company provides set the standard in 

the baking industry providing complete solutions for bre-

ad, buns, rolls, tortillas and English muffins. Along with 

the latest bakery innovation, AMF provides expert de-

sign and application engineering, production expertise, 

full-system integration, 

project management, 

installation, training and 

lifetime parts and servi-

ce support. The com-

pany also manufactures 

fully-integrated soluti-

ons that include: mixers 

and dough distribution 

systems, dough dividers, rounders, moulders, proofing 

and baking systems, product coolers, conveying systems, 

packaging and post-packaging solutions. Headquartered 

in Richmond, Virginia, USA, AMF has developed a worl-

dwide presence with offices and manufacturing facilities 

in the USA, Canada, Central/South America, Europe, the 

Middle East, Asia, and Australia/New Zealand. 

AMF Fırıncılık Sistemleri, sürekli değişen pazarda en 

son teknoloji ürünü ticari ekipmanlar sunan, lider bir fı-

rıncılık otomasyon çözümleri şirketidir. Şirketin sunduğu 

sistemler, ekmek, hamburger ekmeği, rulo ekmek, lavaş 

ve çörek gibi ürünler için tam çözümler sağlayarak fırın-

cılık sektöründe standardı belirlemektedir. AMF, fırıncılık 

alanında geliştirdiği son yenilikleriyle, uzman tasarım ve 

uygulama mühendisliği, üretim uzmanlığı, tam sistem 

entegrasyonu, proje yö-

netimi, kurulum, eğitim ve 

yaşam boyu yedek parça 

ve servis desteği sunmak-

tadır. Şirket aynı zamanda 

tam entegre çözümler de 

üretmektedir; bunların ara-

sında mikserler ve hamur 

dağıtma sistemleri, hamur 

bölücüler, yuvarlayıcılar, kalıplar, son fermentasyon ve pi-

şirme sistemleri, ürün soğutucular, iletim sistemleri, am-

balajlama ve ambalajlama sonrası çözümler yer almak-

tadır. Merkezi ABD’nin Richmond, Virginia bölgesinde 

bulunan AMF; ABD, Kanada, Orta ve Güney Amerika, 

Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Avustralya/Yeni Zelanda’daki 

ofisleri ve üretim tesisleriyle tüm dünyaya yayılmıştır. 

Unmatched bakery automation solutions: 
Benzersiz fırıncılık otomasyon çözümleri:

AMF BAKERY

SYSTEMS

FARMHAUS








