
5. Sayı

The Co-Development Company
Çözüm Ortağınız

Insight
 AAK Dergisi

AAK - Çin için hazırız, sayfa 4 - 5 
Medikal beslenmenin potansiyelini keşfetmek, sayfa 6 - 7 
Ürün spotu: Tane katı yağ, sayfa 13



2

 AAK'nın Insight dergisinin bir başka sayısında hoş geldiniz. 
Bu basımda, Çin'de yeni açılan fabrikamızı ve bu kuruluşun 
AAK ve bölgedeki müşterilerimiz için ne anlam ifade edeceğini 
yakından inceleyeceğiz. Çin'deki Genel Müdürümüz Weiyu 
Fan, bu devasa ve son derece rekabetçi pazardaki fırsatlar ve 
zorlukların ayrıntılı bir görünümünü sunuyor.
 
 Bu yeni fabrikaya ek olarak yakın zamanda Amerika Birleşik 
Devletleri'nde başka bir Müşteri İnovasyon Merkezi açtık. 
Kentucky, Louisville'deki üretim tesisimizde bulunan merkez, 
AAK’nın dünya çapında on ikinci merkezi olmasının yanısıra, 
bir unlu mamül laboratuvarı, bir analiz laboratuarı ve bir pilot 
üretim tesisini içinde barındırmaktadır. 12-13. Sayfalarda bu 
en son teknoloji tesis hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
 
 Medikal beslenme ile ilgili işlerimize de daha yakından 
bakacağız. Bu, özellikle Avrupa'da yıllardır hizmet verdiğimiz bir 
pazar. Ancak, Bebek, İleri Yaş ve Medikal Beslenme öğelerinden 
oluşan Özel Beslenme bölümümüzün oluşturulmasıyla, medikal 
beslenme çözümleri arzımızı küresel bir düzeye genişletmeyi 
hedefliyoruz. 

 Gıda trendleri ve AAK üzerindeki etkisi.
 
 Analistler, gıda endüstrisinin geleceğini etkileyecek şeffaflık, 
sağlık, sürdürülebilirlik ve kişiselleştirme gibi bazı küresel 
megatrendlerden söz ediyorlar. İleriye yönelik önemli rol 
oynayacak diğer trendler, bitki temelli gıdalar, snackifikasyon 
kavramı ve primizasyondur. Bu sayıda, bu üç önemli trende 
bir miktar daha dikkat vereceğiz. AAK’nın Pastacılık, Süt 
ürünleri, Çikolata ve şekerleme ana başlıklarının Pazarlama 
Direktörleri ile bu bölümlerin bizler için ne anlam ifade edeceğini 
ve müşterilerimize nasıl daha fazla değer sunabileceğimiz 
hakkında görüştük.

Sevgili Okurlarımız, 

Eş Gelişim Şirketi 
 
 Ayrıca size, “The Co-Development Company - Çözüm 
Ortağınız” olmanın ne demek olduğuna dair yeni somut örnekler 
veriyoruz. Kuruluşun farklı bölümlerinden meslektaşlarımızdan, 
yakın geçmişteki ortak geliştirme öykülerini paylaşmalarını ve 
müşterilerimizin sağladığı sağlıklı ve düşük maliyetli önerilerin 
müşterilerimizin işlerini iyileştirmesine ve büyütmesine nasıl 
yardımcı olduğunu paylaşmalarını istedik.
 
 Dergi hakkında herhangi bir yorum veya sorunuz varsa veya 
gelecekteki makaleler için önerileriniz varsa, AAK temsilcinizle 
konuşmaktan veya gokcen.tozlu@aak.com üzerinden bize 
ulaşmaktan çekinmeyin. 

Derginin tadını çıkarın! 

Anne Mette Olesen
CMO - Pazarlama Kurulu Başkanı
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AAK, Son Teknolojiye Sahip  
Bir Fabrikayı Daha Açıyor 
2014 yılında AAK, Çin'de özel ve yarı özel yemeklik yağ fabrikası kuracağını açıkladı. 
Şirketin küresel büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak görülen yeni üretim 
tesisi, Eylül ayında hizmete girdi. 

 AAK’nın Çin’de ki ilk tesisi, Yangtze nehri boyunca uzanan 
Zhangjiagang şehrinde bulunmakta olup, hali hazırda Şangay’da 
bulunan satış ofisi ve müşteri inovasyon merkezine 2 saat uzaklıktadır. 
 
 Açılış konuşmasında AAK'ın Asya Başkanı Torben Friis 
Lange, şirketin bağlılığını müşterilerine iletti. 
 
 "Ürünlerimizi geliştirmek için müşterilerimizle çalışırken pazara 
yakın olmamız bizim için çok önemli. Çin'deki varlığımızla, AAK'ın 
dünyanın herhangi bir yerinde yapacağı gibi birlikte geliştirme 
yaklaşımını kullanarak müşterilerimizle şimdi tam bir entegre 
operasyonla işbirliği yapabiliriz. Küresel bilgi ve tecrübemiz ile 
hareket ederken işimizi yerel olarak yapmayı hedefliyoruz."

 67.000 metrekarelik bir alana sahip fabrika, en yeni AAK 
teknolojileri son teknoloji ürünü tesisi olarak inşa edilmiştir.

 Yılda 100.000 MT üretim kapasitesine sahip fabrika, 
tamamıyla otomasyon yürütülen süreçler ile müşterilerine 
yüksek ürün kalitesi ve süreçlerde tam anlamıyla verimlilik 
taahüt etmekte.

 Çin'deki gıda müşterilerine tüm kilit segmentlerde 
hizmet verecek

 Çoklu yağlarla çalışmak üzere tasarlanmış olup,
 kilit müşterilere özel çözümler üretecek
 Son teknoloji kristalizasyon hattı ve silindir

 doldurma hatlarına sahip
 Ürün tazeliğini ve raf ömrü dengesini sağlayan 

benzersiz deodarizasyon tasarımına sahip
 En yüksek kalite ve gıda güvenliği standartlarını 

sağlayan tamamen otomatik üretim hattı
 otomasyonuna sahip

AAK’nin Zhangjiagang/Çin’deki Fabrikası,
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AAK'nin Zhangjiagang'daki yeni fabrikası ile şirket, dünyanın en büyük yenilebilir sıvı 
ve katı yağ pazarlarından birisine tam anlamıyla hizmet etmeye hazır duruma geldi.  
Insight, bu son derece rekabetçi pazardaki potansiyelleri ve zorlukları tartışmak için 
AAK Çin'in Genel Müdürü Weiyu Fan ile bir araya geldi. 

Çin İçin Hazırız

AAK, Şanghay’da bir satış ofisi açtığı 2011 yılından beri 
Çin’de varlığını başarıyla sürdürmekte.
Çin pazarı, 30 milyon ton toplam tüketimle dünyanın en büyük 
yenilebilir yağ ve yağ pazarlarından biridir. Toplam pazarın 
yüzde 5 ila 8’ini,  çikolata ve şekerleme, unlu mamüller, süt 
ürünü çeşitleri, özel beslenme ve horeca kanallarında kul-
lanılan spesiyal ve yarı spesiyal yağlardan oluştuğunu tah-
min ediyoruz.  AAK’nın geniş küresel ürün portföyü, yeni-
likçi uygulamalardaki yetkinlikleri ve “The Co-Development” 
yaklaşımının bir uzantısı olarak müşterisi ile birlikte ürün 
geliştirebilme gücü sayesinde Çin’deki kilit müşteriler ile or-
taklık kurma, spesiyal ve yarı spesiyal çözümlerimizi kendil-
eriyle paylaşma imkanımız mevcut. Bu Pazar Çin’de hala yıl-
da yüzde 10 oranında büyümektedir. Buna ek olarak, AAK'ın 
ABD ve Avrupa'daki kilit müşterilerinin çoğu, üretim üsleri kur-
mak için Çin’e gelmiş olması ve küresel ortaklıklarımızın yerel 
ekiplerimizle birleşmesi bizi Çin’de bulunan müşterilerimize 
hizmet edebilmek için çok daha iyi ve güçlü bir konuma getirdi.

Çin’deki pazarın potansiyeli nedir ve özellikle hangi 
segmentler burada ön plana çıkmaktadır?
Spesiyal ve yarı spesiyal yağ içeren ürünler pazarının yılda 
yaklaşık olarak yüzde on kadar büyüme göstererek beş yıl 
içinde 3 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz. Kısa süre önce 
ülkede benimsenen iki çocuk politikası ve hatırısayılır sayıdaki 
yaşlı nüfus ile özel beslenme segmenti (bebek mamaları, 
tıbbi mamalar ve yaşlı beslenmesi özel ürünleri) özellikle çok 
daha hızlı büyüyecek. Çin hali hazırda, tüketicilerin çok daha 
sağlıklı beslenme yöntemlerine yöneldiği ve bitkisel bazlı protein 
içeceklerinin son yıllarda hızlı artan şekilde popülerleştiği ilginç 
bir pazara sahip. Unlu mamüller segmenti de yine aynı şekilde 
her yıl piyasaya çıkan yeni sıcak ürünlerle son derece yenilikçi 
yaklaşımları bünyesinde barındırmakta.

Çinli tüketici tercihlerini belirleyen nedir ve bu  
AAK'ı nasıl etkiler?
Çin, özellikle birinci ve ikinci kademedeki şehirlerde artan bir orta 
sınıf ile gelişmekte olan bir pazardan daha gelişmiş bir pazara 
doğru ilerliyor. Daha fazla tüketici daha iyi tat, gıda güvenliği ve 
sağlık odaklı, güvenilir markalardan daha kaliteli yiyecek ürünleri 
arıyor. Çinli tüketiciler tat ve lezzete karşı çok hassastır ve diğer 
özelliklere göre tattan ödün vermezler. Bu nedenle AAK, yerel 
tüketicilerin duyusal deneyimini geliştiren ürünler geliştirmelidir. 
Bu, Çin'in tercihlerini anlamamız ve yerel ürünler için yenilikler 
geliştirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Çok az şirket, bir batı 
gıda ürünü doğrudan Çin pazarına kopyalayarak Çin'de başarılı 
oldu. Ürünü bu pazara tanıtırken yerel hale getirmek burada 
en kritik adım olmalıdır.

Çin'de rekabet neye benzer ve AAK’nın pazardaki konumu 
nasıl olacak?
Çin genel olarak hiper rekabetçi bir pazar. Sıvı ve katı yağlı 
ürünler pazarında rekabette yine aynı şekilde şiddetli. erel 
yönetimler, devlet ve çok daha büyük ölçekli sayılabilecek çok 
uluslu şirketler ile farklı bölgesel pazarlarda bulunan çoklu 
tesisler de dahil olmak üzere pazarda çok sayıda oyuncu var. 
olmamızın yolu, The Co-Development yani müşterilerimizin 
çözüm ortağı yaklaşımımız ile müşterilerimize yenilikçi ve katma 
değerli çözümler sunmaktır. 

Çin gibi bir pazara girerken karşılaştığınız en büyük
zorluklar neler olur?
AAK, güçlü yetenekleri ve uygulama bilgisi olan küresel bir 
şirkettir. Aynı zamanda, tat, lezzet ve koku açısından açısından 
Çin'deki gıda ürünleri çok yereldir. Bu nedenle küresel teknolo-
jileri yerel uygulamalara aktarabilmeliyiz ve bunu yapmak için 
Çin'de çok güçlü bir müşteri inovasyon ekibine ihtiyacımız var. 
Bu alanda ilerleme kaydedildi, ancak genel olarak öğrenme 
evresindeyiz. Yeni fabrikamızın hizmete açılmasıyla birlikte, 
hızlı bir şekilde Zhangjiagang'da operasyonel mükemmelliği 
sağlamak için dünya standartlarında hem yüksek kaliteye hem 
de maliyet verimliliğine ulaşacak bir operasyon ekibi kurmalıyız. 

AAK'ın Çin operasyonları için kısa vadeli hedefi nedir ve 
uzun vadede ne bekliyorsunuz?
AAK Çin ekibinin kesintisiz gayretleri sayesinde bu yıl geçen 
yıla göre sağlıklı bir büyüme yaşıyoruz. Önümüzdeki yıl için 
kısa vadeli hedefimiz, özellikle yeni açılan Zhangjiagang tesi-
simizin ürünleriyle birlikte, çözüm ortağı olmak ve müşterimizin 
ürününü kendileriyle geliştirmek için Çin’deki müşterilerimizin 
güvenini kazanmaya devam etmektir. Uzun vadede amacımız 
Çin pazarında yenilikçi ve kaliteli bir lider haline gelerek, Çin 
gıda endüstrisinin büyümesine ve sürekli modernleşmesine 
katkıda bulunmaktır.

Weiyu Fan, AAK 
Çin  

Genel Müdürü 



Yıllardır başarıyla sürdürdüğü bebek beslenmesi işine paralel olarak AAK, özellikle 
Avrupa’da uzun yıllar medikal (tıbbi) beslenme pazarına da hizmet etmekteydi. Geçtiğimiz 
yıl bu kapsamı daha da geliştirerek Özel Beslenme başlığı altında toplayan şirket, 
beslenme konusundaki odağının genişlemesi ile birlikte medikal beslenme çözümleri 
tedariğini küresel seviyeye taşımaı hedeflemektedir.

Medikal Beslenmenin 
Potansiyelini Keşfetmek

AAK'ın Özel Beslenme bölümünün Yeni Ürün Geliştirme Müdürü 
Marc Vissers, "AAK, yarım yüzyıldır medikal beslenme bölümünde 
faaliyet göstermektedir ve konvansiyonel yağlarımızı gelişmiş 
uygulamalar için yapılandırılmış trigliseritler haline dönüştürmek 
için on yıllardır çalışmaktadır" diyor. "Bu yolla, tıp endüstrisi için 
yenilikçi ürünler geliştiren ve hastaların iyileşmesini ve daha iyi 
hissetmesini sağlayan gelişmiş ürünlerle bir yağ çeşitliliği yarattık."
 Medikal beslenme pazarının önümüzdeki birkaç yıl içinde 
büyümesi bekleniyor; bu çoğunlukla yetişkin nüfusun artması, 
kronik ve yaşam tarzıyla ilişkili hastalıkların artması ve dünya 
genelinde sağlık harcamalarının daha yüksek olması nedeniyle 
ortaya çıkıyor. Tüm dünyada artarak ilgi gören önemli bir konuya 

dikkat çekerek, sadece Avrupa’da 33 milyon kişinin Hastalık 
Kaynaklı Kötü Beslenme (DRM) den muzdarip olduğunu 
ve tıbbi beslenme destekleri ile bu rahatsızlığın tedavisi ve 
önlenmesinin mümkün olduğunu belirtiyor. Dahası, tüm dünyada 
medikal beslenmeden fayda sağlayabilecek hastaların yüzde 
60'ının böyle bir seçeneği olmadığı tahmin edilmektedir. 
 "Teknolojik kabiliyetlerimiz ve onaylanmış ve kanıtlanmış 
lipidlerin sağlanmasındaki geniş tecrübemiz ile enteral ve 
parenteral formülasyonlar için çözümlerle çalışıyoruz" diyor 
Marc Vissers. Parenteral beslenme intravenöz besleme olup, 
enteral beslenme genellikle gastrointestinal sistemi kullanan 
beslenme yöntemleridir.

Enteral Beslenme
AAK, hem oral beslenme takviyeleri (ONS) hem de tüple 
besleme söz konusu olduğunda, enteral beslenme müşterilerine 
lipid ve yağ karışımları sağlama konusunda kanıtlanmış bir 
geçmişe sahiptir. 
 Medikal Beslenme Uluslararası Endüstrisinde yapılan 
araştırmalar, diğer beslenme seçenekleri arasında, hastanelerde 
ONS kullanımının artmasının, yüzde 33 daha fazla yaşam 
kurtarabileceğini, komplikasyonların üçte birinin azaltılacağını ve 
hastaların hastaneyi iki gün önce terk etmesini sağlayabileceğini 
ortaya koydu. ONS'in hastane ortamının dışında ve toplum 
içindeki kullanımı, insanların sağlıklı kalmalarına yardımcı olur, 
altı kişiden birinde hastaneye yatırılmasını önler ve daha iyi 
yaşam kalitesi sağlar. 
 Tüple besleme hem erken doğmuş bebekler için hem de 
kendileri içip yiyemeyen, ancak gastrointestinal sistemde kısmi 
işlevsellikleri olan hastalar için ana tercihtir. 
 Özel Beslenme Ticari Ürün Müdürü Catharina Aaröe, "En 
hassas hastalardan biri olan prematüre bebekler için, Akonino® 
serimiz kullanılıyor ve bebekler için kalite taleplerini karşılıyor" 
diyor. "Enteral beslenme konusundaki tecrübelerimizle diyet 

AAK'ın Özel Beslenme bölümü
AAK ürün yelpazesi, beslenme endüstrisi için güçlü bir portföy ortaya koyuyor. Ürün güvenliği ve kalite güvencesi 
her zaman en üst seviyede olan şirket ürün yelpazesi, işlevsel katkı maddeleri ile tamamlanan ve herhangi bir 
beslenme uygulaması için çalışmaya uyarlanmış temel ve özel yağlardan oluşur.

Akovita® – Hayat için lipitler 
 İşlevsel Ürünler
 Lipidlerden sağlıklı faydalar
 Yaşam boyunca destek 

Akonino® – Sağlıklı gelişim
 Optimal büyüme ve gelişim
 Lipid profili ve biyoyararlanım kilit 

unsurlardır
 Yüksek kalite ve gıda güvenliği

Parenteral Beslenme
Akomed®

farmasötik mevzuat

Oral Beslenme Takviyeleri 
Aktif lipidlere sahip, özelleştirilmiş ve 
dengeli özel yağ ve yağ karışımları. 

Tüple Besleme 
AAK, on yıllardır yüksek saflıkta 

bitki yağlarının özel karışımlarıyla 
müşterilerine hizmet etti.

Enjekte Edilebilen Ürünler
cGMP, aktif farmasötik bileşenler olarak 
kullanılan tek yağlar ve yapılandırılmış 

trigliseridleri onayladı

ONS Tüple 
besleme

Parenteral 
Beslenme

Enteral Beslenme
Akovita® ve Akonino®

gıda ve bebek yasaları

yoluyla beslenme desteğinden yararlanmak isteyen sağlıklı 
yetişkinler için yararlı yağ çözümleri üretiyoruz. Akovita® markamız 
altında tüm sağlığa önem veren yağ karışımlarını topladık.

Parenteral Beslenme
Birkaç pro-enflamatuar veya hatta anti-inflamatuar özellikleri 
ile optimal beslenme yararları sağlayan formüller geliştirmek, 
sağlık profesyonellerinin daha fazla yaşam kurtarmasına, 
komplikasyonları azaltmasına ve iyileşmeyi hızlandırmasına 
yardımcı olmak için önemlidir. Bu formülasyonların içerikleri, 
parenteral beslenmede kullanılacak emniyet ve kalite 
standartlarını karşıladıklarını göstermek için kapsamlı klinik 
testlerden geçmelidir.
 "Parenteral beslenme, diyet alımını gerçekleştirmek için 
başka hiçbir seçenek bulunmadığında kullanılmaktadır" diyor 
Catharina Aaröe. "Hastalara kan dolaşımına enjekte edilecek 
en yüksek saflık derecesine ihtiyaç duyulmaktadır. cGMP'ye 
uyumlu (mevcut İyi Üretim Uygulamaları) Akomed® serimiz, 
aktif farmasötik bileşenler için talepleri yerine getirmek için özel 
olarak tasarlandı."

Akomed® – Kanıtlanmış destek
 Tıbbi ve eczacılık  

standartlarına uygunluk 
 İyileşme ve sağlıklı kalma 
 Temel ve özel lipidler

Medikal uygulamalarda 
AAK dönüm noktaları

İsveçli bilim adamları 
(örn. parenteral beslenme 
öncüsü Prof. Arvid Wretlind) 
hastalarda intravenöz 
kullanım için uçucu yağ 
emülsiyonunu stabilize etti

AAK İsveç ticari tıbbi 
uygulamalar için soya 
yağı tedarik etti

GMP, yapılandırılmış 
trigliseridleri onayladı 
(Madde 47, 2001/83 / EC 
Direktifi)

AAK, ortaklarıyla birlikte çözüm ortağı yaklaşımı ile gerekli 
temel lipidleri sağlayarak küresel nüfusa yardımcı olmak 
için stratejik bir görevdedir.

AAK İsveç’te yeni lipit  
teknolojisi ve yeni ürünler 
geliştirildi

AAK İsveç için Karlshamn 
sitesinde FDA (ABD) 
GMP onayı

1960'lar

1970'ler

1990'lar

Bugün ve 
ileriye doğru

1980'ler

2000'ler
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Sık sık karşımıza çıkan ve en ağır basan konu elbette, ürünlerin 
tedariğinin sürdürülebilir, etik ve hatta ahlaki nitelikte olmasını 
sağlayan şeffaf gıda üretimi anlayışıdır. Günümüz tüketicileri, 
özellikle artık en güçlü ve büyük tüketici topluluğu olan Y kuşağı,  
bu konuda bilinçli seçimler yapıyor ve şirketlerin kimlik bilgilerini 
sıklıkla inceliyor. 
 Sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı vaad eden ürünler, bedenleri 
için faydalı ürünlere yönelen tüketicilerin sağlıklı ve kaliteli yaşam 
konusunda daha bütüncül bir yaklaşım sergilemeleri ile önemli 
bir konu haline gelmiştir.
 Geleneksel nesil normlarının hatalı olduğu kanıtlandığı 
için, artan sayıda tüketici, özellikle genç nesil, kişiselleştirilmiş 
beslenme kararlarını çevrimiçi bulunan önerilere dayandırıyor. 
İnsanlar kendi kurallarını belirleyip diyetlerini desteklemeyi 
denedikçe, bu "kişiselleşme trendi"nin gıda endüstrisinin 
geleceğini büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.
 Tüm bu trendler kendi içlerinde önemli ve ilginç olsa da, 
özellikle AAK gibi bir şirket için şu üçü önemlidir: Bitkisel bazlı 
süt ürünleri, snackifikasyon kavramı ve premiumizasyon.

Bitkisel bazlı 
Bitkisel bazlı gıdalar son iki yıldır hem tüketici popülerliğinde 
hem de stratejik önemde ciddi bir büyüme kaydetti. Bir niş 
olarak başlayarak, trend şimdi büyüme potansiyelinin çok 
büyük olduğu kitlesel pazara yavaş yavaş ilerliyor. Bu trend, 

şeker alımını azaltma ve karbonhidratların "doğru türlerini" yeme 
çabaları da dahil olmak üzere bir takım farklı amaçlar tarafından 
destekleniyor. Bitkisel bazlı gıdalar, yalnızca süt endüstrisi için 
hızlı bir şekilde ortaya çıkan süt-olmayan içecekler ile değil aynı 
zamanda atıştırmalık, yemeye hazır sebzeler ve et ikameleri 
olarak da büyük fırsatlar sunar. 
 Birçok gıda endüstrisi uzmanı, bu trendin, adını ve yönünü 
belirtmesine rağmen vejetaryenlik ya da veganizmdeki bir 
yükselişle ilgili olmadığını ileri sürdü. Tartışmalara göre, geleneksel 
tüketiciler, hayvansal gıdaları tüketirken hala mutlu olmakla 
beraber, bitki bazlı gıdaları da normal tüketim alışkanlıklarının 
yanında tüketimlerine dahil ediyorlar.
Snackifikasyon* 
Çoğu kategori üreticisi, tüketicilerinin sadece ara öğünlerde aldığı 
atıştırmalıklardan pay almakla yetinmeyerek, bazen ana öğünleri 
de aperatif pazarının bir parçası haline getirmeye çalışıyor. Tüketici 
tercihleri çok çeşitli ve insanlar yeni ve yenilikçi sağlıklı aperitifler 
için para ödemeye istekli olduğu için, snackifikasyon trendi ürün 
geliştiricileri için büyük fırsatlar yaratıyor. Çoğunlukla esnek ve çok 
yönlü konsepti nedeniyle atıştırmalık için önemli bir başarı oranı vardır: 
neredeyse tüm gıda kategorileri bir atıştırmalık haline getirilebilir; 
aperitif için her zaman iyi bir zamandır; ve yeni ürün geliştirme 
potansiyeli sınırsız görünüyor. Bir trend analizine göre, 2003 ile 2013 
yılları arasında başlatılan atıştırmalık markalarının yüzde 60'ı, geçen 
yıl hala piyasada yerini korumaktaydı. Bu, atıştırmalık kategorisini 
tüm kategoriler arasında en yüksek başarı oranına ulaştırmaktadır.

Küresel Megatrendler ve Gıda 
Endüstrisi Üzerindeki Etkileri
Her yıl sayısız gıda trendi analizi, endüstri uzmanları ve pazar araştırma şirketleri 
tarafından yürütülmekte ve yayınlanmaktadır. Insight, pek çok araştırmacı ve analistin,  
gıda endüstrisinin geleceğini büyük oranda etkileyebileceğini kabul ettiği bir dizi trend 
ve temayı sizler için derledi.

Insight, AAK’nın Süt ve süt ürünleri, Pastacılık, Çikolata, Kakaolu Ürünler ve Şekerleme 
bölümlerinin Pazarlama Direktörleri ile biraraya gelerek, bu üç trendin gıda endüstrisini 
genel olarak ne şekilde etkilediğini, AAK’nin pazardaki yerine nasıl etki edeceğini ve 
gelecekten ne beklememiz gerektiğini tartıştı.

Henning Villadsen, Süt ve Süt Ürünleri Pazarlama Direktörü, 
Bitki Bazlı Alternatifler Trendi Hakkında

Bitki bazlı alternatifler trendi endüstriyi nasıl etkiliyor?
Bu trendin süt endüstrisi içinde yaydığı potansiyel bir süredir 
çokça tartışılmıştır ve günümüzde tüm geleneksel süt kategorileri 
içerisinde çeşitli bitki bazlı alternatifler bulabilirsiniz. Örneğin, 
geçen yıl boyunca tüm büyük dondurma markaları, bitki bazlı 
portföyleri içinde çok çeşitli ve yenilikçi tatlar kullanmaya başladı. 
Bu güçlü trend artık alternatif et kategorisinde de açıkça görülüyor. 

Bu trend, piyasaya yaptığınız değer teklifine nasıl uyuyor?
Bitki bazlı ürünlerde değer katabilme yetkinliğimiz ile bu trend son 
derece uyum içindedir. Benzersiz bir duyusal deneyim sunan ve 
aynı zamanda güçlü bir sürdürülebilirlik ve sağlık vaadine sahip, 
katma değerli çözümler geliştiriyoruz. Bugünün tüketicileri 
gezegenimizi önemsiyor ve diyetlerinin çevresel zorluklar üzerindeki 
etkisini anlıyor ve bu nedenle birçok kişi fleksitaryen* yada 
tamamen vegan / vejeteryan bir yaşam tarzı seçiyor. 

Gelecekte, süt endüstrisi için bu trend ile  
ilgili beklentiniz nedir?
Etkisini zaten görmeye başladık. Süt üreticisi firmaların kurduğu, 
bitkisel bazlı ürün fabrikaları ve markaları bize gösteriyor ki; 
bitki bazlı alternatifleri de dahil ederek faaliyetlerini daha da 
geniş kitlelere taşımak yönünde önemli adımlar kat etme 
hevesindeler. Hayvansal kökenli maddelerle yapılan tüm 
ürünler için er ya da geç bitki bazlı alternatifler olacaktır bu 
da tüketiciye seçenek sunacaktır.  

Trendler ve AAK

Premiumizasyon
Piyasadaki standart ürünlere ve özel etiketlere karnı tok olan 
tüketicilerin ilgisi, yüksek kaliteli ve en üst düzeyde bir deneyim 
sağlayan özelliklere sahip ürünlere odaklamaya başladı. Bu 
birinci sınıf ürünler, hammaddelerin kalitesi, işçilik ve genel 
yeme deneyimi ile karakterize edilir. Tüketiciler webden sürekli 
etkileniyor; ihtiyaçları parçalanırken, bireysel ihtiyaçlarını 
karşıladığını düşündükleri ürünlere daha fazla para ödemeye 
razı olacaklar. 
 

Daha küçük ve daha çevik oyuncuların pazarındaki rolü 
arttıkça, büyük şirketlerin birinci sınıf gıda ürünleri hakkında  
düşünme biçimini değiştirmesi gerekecek. Bunlardan bazıları 
değişimin kucaklamaya başlamış ancak çoğunun kat etmesi 
gereken daha çok yolu var. 

*Klasik atıştırmalıkların yanı sıra ana öğünleri de
atıştırmalık hale getirmek.

*Haftanın en az iki - üç günü vejeteryan beslenmeyi
tercih eden kişi.
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Figure 1: Relative performance of companies listed on the Nasdaq OMX Large Cap Index.
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#4 S/CR policies are common  

and often integrated  

in the Code of Conduct

Almost all of the companies tackle one or several 
of the following: Human Rights, Employee Health 
and Safety, Corruption or the Environment. This is 
either through specific policies or as part of their 
Code of Conduct. However, companies commu-
nicate on what they do to follow up on policies to 
a slightly lower extent. The lowest follow-up rate 
was for human rights policies. Out of the 92 per-
cent of companies that had a human rights policy, 
77 percent report on follow-up actions on such a 

policy while out of the 97 percent of the compa-
nies that had an environmental policy, 93 percent 
report on follow-up actions.

• Environment is the area most commonly dis-
cussed by the companies examined (97 percent) 
followed by human rights and employee health 
and safety (92 percent each). These three areas 
are addressed by almost all companies with 
the help of policies or their corporate Codes of 
Conduct.

• Only three companies in the sample addressed 
none of the above mentioned S/CR aspects, 
whether in a separate policy or in a Code of 
Conduct. 

Table 8: S/CR policies are widely publicized and are often integrated in the Code of Conduct.
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AAK Sürdürebilirlik Sözünü Tutuyor

Premiumizasyon trendi endüstriyi nasıl etkiliyor?
Çikolata sektöründe premiumizasyon bir değer yaratma 
sürücüsüdür ve yıllarca ürün farklılaştırması için bir yol olmuştur. 
Günümüzün çikolata tüketicileri şımartılmak istiyor ve bazı 
pazarlarda tüketiciler gittikçe premium ürünlere alışıyor. Butik 
premium ile geleneksel premium kavramları arasındaki fark 
giderek belirsiz bir hale gelmektedir ve bugünün premium ürünleri, 
bazı durumlarda yarının geleneksel ürünleri haline gelecektir.

Bu trend, piyasaya yaptığınız değer teklifine nasıl uyuyor?
The Co-Development* yaklaşımımız, müşterilerimizin pazar 
ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri sunmamızı sağlar. Müşterinin, 
daha fazla fıstık veya kakao yağını ekleme, belirli bir duyusal 
deneyim isteme veya ürünlerinin görünümünü, hissiyatını, 
kıtırlığını, kırlımasını ve dokusunu optimize etmek veya 
premiumisation trendine katılmak isteyip istememe gibi 
taleplerini alarak, doğru çikolata/şekerleme çözümünü 
bulmak konusunda uzmanız.

Gelecekte, çikolata ve şekerleme endüstrisi için bu trend ile 
ilgili beklentiniz nedir?
Çikolata ve şekerleme endüstrisi, tüketici şımartılması ve 
yerel tercihlere göre ayarlanmış mükemmel son ürünü sunma 
ihtiyacı tarafından yönlendirilmeye devam edecektir. AAK bu 
trendi yakından takip ediyor ve akademilerimiz ve inovasyon 
günlerimiz aracılığıyla müşterilerimize bu trendi karşılamak ve 
hatta bir adım önde olmak için ilham kaynağı oluyoruz. 

Snackifikasyon trendi endüstriyi nasıl etkiliyor?
Hareket halinde tüketebileceğimiz atıştırmalıklar çok hızlı bir 
şekilde büyüyor. Sonuç olarak, birçok büyük çokuluslu gıda 
şirketi, son beş yılda bu tür atıştırmalık miktarlarını yaklaşık 
%300 oranında, dramatik bir şekilde artırdı. Yeni biçimler, hareket 
halindeki tüketicileri hedeflemekte ve pastacılık markaları, 
ürünlerini daha taşınabilir ve atıştırılabilir yaparak bu biçimlerden 
pay almaya çalışmaktadır.

Bu trend, piyasaya yaptığınız değer teklifine  
nasıl uyuyor?
Tüketiciler daha sıklıkla atıştırıyor, hatta bazen yemekleri 
atıştırmalıklarla değiştiriyorlar. Sonuç olarak tüketiciler, 
atıştırmalıklarından boş kaloriler yerine daha fazla ve kaliteli 
besin değeri bekliyorlar. İşte tam olarak müşterilerimizi 
destekleyebileceğimiz yer burasıdır. Sıvı ve katı yağ çözümlerimiz 
ile nihai tüketici ürünü için arzu edilen bir beslenme profili ve 
arzu edilen bir yağlı asit bileşimi elde edebiliriz. 

Gelecekte, pastacılık endüstrisi için bu trend ile ilgili
beklentiniz nedir?
Atıştırmalık gıdaların rolü değişiyor ve tüketiciler, aperitiflerde 
sebze, baklagil ve protein gibi ana öğün bileşenlerini de bulmak 
istiyor. Besleyici ve doğal olma, bisküvi, kurabiye ve krakerlerde 
bulunan bileşenlerin karşılaması gereken yeni ölçüt özelliktir. 
Bu trend özellikle tuzlu bisküvi, kurabiye ve kraker kategorisini 
etkiler, çünkü tatlıdan daha az kullanılır ve bu tür maddelerin 
katılmasını kolaylaştırır. 

Rasa Moorthamer,
Pastacılık Pazarlama Direktörü  
Snackifikasyon Trendi Hakkında Stockholm School of Economics tarafından yayınlanan 

sürdürülebilirlik iletişimi üzerine yakın tarihli bir rapora göre, 
AAK sürdürülebilirlik çalışmalarını iletmek için önemli gelişmeler 
kaydetti.
 Nasdaq OMX Stockholm Large Cap endeksinde yer alan 
88 şirket, Eylül ayı sonunda yayınlanan "Walking the talk" adlı 
raporda, Sürdürebilirlik/Kurumsal Sorumluluk kapsamında 
yapacaklarını (“talk” olarak tanımlanan) ve yaptıklarını (“walk” 
olarak tanımlanan) söyledikleri şeyleri analiz ederek karşılaştırıldı. 
 Rapor için, 2016 mali yılı için sürdürülebilirlik raporları ve yıllık 
raporlar ile birlikte kurumsal web siteleri de incelendi. Toplamda 
14.000 sayfadan fazla veri toplandı, kodlandı ve analiz edildi.
Maksimum 17 puandan ortalama “talk” puanı 12 iken, “walk” 
puanı 9 olarak belirlenmiştir. AAK hem “walk” hem “talk” 

değerlendirmesinde 14’er puan almış, iki yıl önce yayınlanan 
rapora göre sırasıyla 11 ve 10 puanlarını arttırmayı başarmıştır. 
 AAK'ın Küresel CSR Müdürü Mads Feer, "Bu, tabii ki 
sürdürülebilirlik alanındaki sıkı ve kalıcı çalışmalarımızın harika 
bir göstergesidir" diyor. "Analiz edilen tüm şirketlerin yüzde 
83'ünün sürdürebilirlik konusunda verdikleri sözleri tutmadığı 
tespit edildi, ancak skorumuz bizim sürdürülebilirlik konusunda 
yapacağımızı söylediğimiz ve gerçekten yaptıklarımız arasındaki 
mükemmel dengemizi gösteriyor." 

Marco Oomen, Çikolata,Kakaolu 
Ürünler ve Şekerleme Yağları
Pazarlama Direktörü,
Premiumization Trendi Hakkında

Nasdaq OMX Large Cap endeksinde listelenen şirketlerin göreceli performansı. Grafik, Stockholm School of Economics'te 
Mistra Sürdürülebilir Piyasalar Merkezi (Misum) tarafından hazırlanan “Walking the Talk” adlı rapordan alınmıştır.

*Müşteri ile birlikte ürün geliştirme.
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AAK, Yeni Bir Müşteri İnovasyon 
Merkezi Daha Açtı

Bu yılın başlarında AAK ABD, bir fırın uygulama laboratuvar ve 
bir çikolata ve şekerleme laboratuvarı bulunan New Jersey'deki 
Edison'da ilk Müşteri İnovasyon Merkezi'ni açmıştı. Louisville 
Müşteri İnovasyon Merkezi, Birleşik Devletler ve Kanada 
genelindeki müşterilere hizmet vermek üzere açılacak olan 
laboratuvar ağında ikincisini temsil etmektedir. 
 AAK ABD Müdürü Terry Thomas, "Yeni laboratuvarlar ve pilot 
tesis, eş gelişim yaklaşımımızı daha da ileriye götürmemizi 
sağlayacak ve AAK müşterilerine büyük bir fayda sağlayacaktır" 
dedi. "Bu tesis, Müşteri Eş Gelişim modelimizi Birleşik Devletlerin 
Güneydoğu ve Orta Batı'daki fırıncılık müşterilerimize götürecek 
bir araç olacaktır. Louisville'deki Müşteri İnovasyon ekibimiz artık 
müşterilerimizin en zorlu uygulama mücadelelerine değer katan 
çözümler sunmak için en iyi araçlarla donatılmıştır.”

AAK ABD, kısa bir süre önce Kentucky Louisville'deki üretim tesislerinde AAK'ın bu 
tür merkezlerin küresel ağında on ikincisi olan yeni bir Müşteri İnovasyon Merkezi 
inşaatını tamamladı. 185 metre kare üzerinde ölçülen bu merkezde, en son teknoloji 
fırın laboratuvarı, analitik laboratuvar ve işleme pilot fabrikası bulunuyor. 

Ürün Spotu: Richmond, 
California’daki 
AAK Uygulama 
Laboratuvarlarının Gelecek 
Yıl Açılması Planlanıyor

AAK'nin Kentucky, Louisville'deki yeni açılan Müşteri 
İnovasyon Merkezi'nde önemli bir rol oynayacak bir 
ürün de, birçok avantajına rağmen pek çok müşteri 
tarafından bilinmeyen tane katı yağdır. AAK’nin İş Geliştirme 
ve Pazarlama Analisti Anker Fog, bu değer katan ürünün 
kapasitesini açıklıyor.

Esnek katma değer özelliklerine sahip olan tane katı yağ, AAK'nın 
fırıncılık ve hamur işleri portföyünün ayrılmaz bir parçasıdır. 
Teknolojisi ABD'de ve İngiltere'de ticari olarak birkaç yıldır 
mevcut olmasına rağmen, pek çok müşteri ürünü ve sağladığı 
avantajları hâlâ bilmemektedir. Tane katı yağının çok yönlülüğü, 
onu iki önemli amaçla kullanılabileceği için gerçek bir katma 
değerli ürün haline getirir: işlevsellik ve lezzet dağıtımı. 
 İşlevsellik açısından, pul haline getirilmiş katı yağ, hamur 
işlenmesini iyileştirir ve bitmiş pişmiş ürünün yenmesini geliştirir. 
İşlevselliğinin birçok yönü vardır, ancak biz müşterinin hedeflerine 
ulaşmasına nasıl yardımcı olduğu açıdan bakmayı seviyoruz. 
Pul haline getirilmiş katı yağ tanelerinin işlenmesi ve hamura 
katılması geleneksel paketlenmiş katı yağlara kıyasla daha 
kolaydır, ancak müşteri için bu, işçilik maliyeti, atık ve işlem 
süresi azalmalarına dönüşür. Tane katı yağ pişmiş ürünlerde 
havalandırma, yalınlık ve hassasiyet sağlarken açık hücreli 
bir yapı oluşturuyor ancak müşterinin nihai olarak elde ettiği 
şey, tüketici talebine artmasına yol açan genel olarak daha iyi 
bir üründür. 
Lezzet verme söz konusu olduğunda, pul haline getirilmiş katı yağ 
taneleri, hamur boyunca eşit şekilde (ve kolayca) dağıtılabileceği 
için geleneksel katı yağlara kıyasla açık bir avantaja sahiptir. Bu yağ 
dağılımı, pişmiş bir ürünün tamamında tutarlı bir lezzet oluşturur. 

ABD’deki Louisville ve Hull tesislerimizde üretilen tane katı 
yağ, en zorlu formülasyon sorunlarını çözmek için benzersiz 
yollarla kullanılmıştır. Son zamanlarda, bir ABD müşterisi, 
rakibin sıvı yağını kullanırken, yeni bir pasta karışımının  
tam olarak üretilmesi için ölçeklendirme sırasında 
sorunlar yaşıyordu. Ürün kümeleşip duruyordu ve 
zaman zaman müşterinin yüksek hızlı paketleme hattını 
tıkıyordu. Her ne kadar birincil tedarikçi değildiyse de,  
AAK yardımcı olup olamayacağını görmesi iç in 
 fabrikayı gezmeye davet edildi. 
 Müşterinin karşı karşıya kaldığı sorunları fark ettik ve bizim 
tane katı yağının, özellikle granüle tuz veya şeker ile kombine 
edildiğinde, kuru madde karışımına kolaylıkla dahil edilebileceğini 
belirledik. Özel tane katı yağlarımızın daha yüksek erime noktası 

Doğal tereyağı ve tarçın şekeri gibi özel aromalar yaratma 
olanağımız da, müşterinin üretim sürecindeki ara adımları 
ortadan kaldırabildiği için bir katma değer katmanı yaratıyor. 
 Tipik olarak, katı yağ taneleri dondurulmuş ve soğutulmuş 
hamurların yanı sıra Amerikan bisküvi, pizza hamuru ve turta 
hamurları gibi uygulamalarda en iyi performansı göstermiştir. 
İnceltme ve işleme sırasında yapısal bütünlüğünü ne kadar 
iyi korundukları ve nihai pişmiş ürünlerde verdikleri inceltme, 
hassasiyet ve hava cepleri nedeniyle bu ürünlerde tane katı 
yağ özellikle iyi performans gösterir. 

Birleşik Devletler’de Müşteri Eş Gelişimi

Tane Katı Yağ İmdada Yetişiyor 
da işleme tarafından oluşturulan sürtünmeye dayanmak için 
mükemmel ısı toleransı verdi. Müşteri ürünle daha önce hiç 
çalışmamış olsa da, sıvı yağdan bizim tane katı yağa geçme 
önerimiz oldukça başarılı bir üretim denemesine neden olmuş ve 
müşterinin geliştirme sürecini hızlandırmasına ve kek karışımını 
programın 8-12 ay öncesinde başlatmasına olanak sağlamıştır.
 AAK için tane katı yağ, değer katan çözüm tanımının ta 
kendisidir.

Sandy Courtney
Müşteri Yöneticisi, AAK ABD

Laura Muller
Müşteri İnovasyon Uygulama Uzmanı, AAK ABD

Yeni hamur işleri uygulama laboratuvarına ek olarak, analitik 
laboratuvar ve pilot tesis, ürün geliştirmeyi hızlandıran yeni 
araçlar sunar. Yeni pilot fabrikada bir pilot yüzey sıyırmalı 
ısı değiştirici sunarken, analitik laboratuvar, tezgah ölçekli 
ağartma, hidrojenasyon, interesterifikasyon ve deodorize etme 
olanaklarına sahip olacak. Bu araçlar, uygulama olanakları ve 
yerel bir müşteri İnovasyon ekibi ile birleştiğinde, hamur işleri 
müşterilerine heyecan verici yeni fırsatlar sunacak.
 AAK ABD Müşteri İnovasyon ekibinin Başkan Yardımcılığı 
görevini üstlenen Dr. James S. Jones, "Uygulama labo-
ratuvarlarımız, yeni analitik laboratuvarlarımızın ve işleme 
pilot tesisimizin yanı sıra, numunelerin geliştirilmesi, test 
edilmesi ve büyütülmesi için gereken süreyi kısaltarak pazarı 
hızlandıracaktır" diyor. "Müşteri İnovasyon uygulama ekibimiz, 
eş gelişim sözünü tutarak müşteriyle daha yakın çalışabilmekten 
çok heyecanlı."
 Richmond, California’daki AAK uygulama laboratuvarlarının 

gelecek yıl açılması planlanıyor.
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AAK - Eş Gelişim Şirketi
Eş Gelişim Şirketi. AAK'ın verdiği bu marka sözü gerçekten nedir? Basitleştirilmiş 
bir şekilde, AAK'ın katma değerli çözümler üretmek için müşteriyle - fikirden ürün 
lansmanına kadar - işbirliği yaptığı söylenebilir. Ama bu nasıl işler? Insight, dünyanın 
farklı yerlerindeki AAK takımlarından yakın geçmişteki bazı başarılı eş gelişim hikayelerini 
paylaşmalarını istedi.

Kuzey Latin Amerika’da Müşteri Eş Gelişimi

Kolombiya Süt Pazarı İçin Yeni AAK Çözümü

Türkiye’de Müşteri Eş Gelişimi

Daha İyi Doku ve Üretim İşlemleri İçin Özel Kakao Yağı Geliştirici (CBI)

Kolombiya’da Müşteri Eş Gelişimi

AAK Kolombiya, Ödüllü Fırıncılık ve Hamur İşleri Çözümlerini Tropikal 

Kolombiya'da yeni iş fırsatları ararken, pazar araştırması yaptık 
ve peynir üretim tesislerini ziyaret ettik. Amacımız, süt ve süt 
ürünleri çözümlerimizi kullanabilecek yeni müşteriler bulmaktı. 
İhtiyaçlarını ve sorunlarını belirlemek için potansiyel müşterilere 
yönelik bir dizi atölye çalışması gerçekleştirildi. İki önemli konu 
belirlendi: kullanılan sütün dokusunu ve yapısını standartlaştırma 
problemi ve tutarlı kalitede süt bulunmaması. Bu nedenle, müşteriler 
basit bir süt yağı ikamesinden daha fazlasına ihtiyaç duyuyordu. 
Müşterilerimizle birlikte entregre bir çözüm geliştirmeye devam 
ettik ve ortaya MIX2 çıktı. Bir toz karışımı olan bu çözüm, esas 
olarak filata peynirini uzatmak için kullanılır ve nihai ürün,%100 
süt ile hazırlanmış bir peynirden daha iyi yapıya ve esnekliğe 

Birçok çikolata ve şekerleme üreticisi için, kakao yağından 
başka herhangi bir yağın kullanımı bazen çekinceli bir durumdur. 
Fakat bir ürünün belirli sıcaklıklarda stabilitesini korumak için 
bir Kakao Yağı Geliştirici (CBI) kullanılması gerekebilir.
 Belirli bir CBI türünü kullanan müşteri, doğru sertlik seviyesine 
ve ısı stabilitesine ulaşabiliyor, ancak tat açısından ağızda mumsu 
bir his oluşmasına engel olamıyordu. Dahası, SFC (Katı Yağ 
İçeriği) değerlerinde sıklıkla yaşanan dalgalanmalar yaşanırdı 
ve ithal bir ürün olması nedeniyle hem uzun gümrük süreçleri 
hem de ithalat vergileri artan maliyetlere neden olmaktaydı. 
Bu zorluklardan dolayı beklenmedik, acil bir ihtiyaç ihtimaline 
karşın müşteri yüksek stoklara sahip olmak zorunda kalırdı. 
 Yaklaşık bir buçuk yıl önce, ILLEXAO HS 85'e dayanan 
özelleştirilmiş bir CBI geliştirmeye başladık ve geliştirilmiş
hoş bir ağız hissiyatına sahip bir ürün yaratmayı başardık. 
Geliştirme süreci boyunca, 36 farklı yağ reçetesi laboratuvar 
denemelerinde değerlendirildi ve bunların dördü, mükemmel 
bir uyum yaratmadan önce fabrika denemelerinde kullanıldı.

Pazarlara Uyarlıyor
Bir yıl önce AAK Kolombiya, premium fırıncılık ve hamur işleri 
margarinleri için yeni bir marka olan Könditori'yi piyasaya sürdü. 
Bu marka altında üstün performans isteyen en zorlu pastane 
şefleri için iki çözüm sunuyoruz: milföy ürünleri için özel olarak 
tasarlanan Könditori Hojaldre ve kek ve kurabiyeler için özel 
tasarlanan Könditori Repostería. 
 Könditori Hojaldre, AAK'ın Food ingredients Europe 2015'te 
En İyi Hamur İşi İnovasyonu ödülünü alan Akopastry çözümü ile 

sahiptir. Bu konsept, müşterilerimizin filata peynirini %40'a 
kadar genişletmelerine izin vererek sütteki kullanılabilirlik ve 
homojenlik sorunlarını hafifletti. Ayrıca, AAK, süt çözümlerinde 
bir uzman olarak konumlanarak Kolombiya pazarında rekabet 
avantajı sağlamış, farklı ihtiyaçları karşılamak için müşterinin 
eş gelişmesine odaklanmıştır. 
 
José Concepción Hernandez Raya
Kızartma ve Süt Çözümleri Müdürü, AAK Meksika

 Bu çok yakın işbirliği sayesinde proje, hem süreç hem de doku 
uyumu açısından müşterilerimiz için çok önemli gelişmelere 
neden oldu. Buna ek olarak, AAK'ın ürün kalitesine, esnekliğine 
ve müşteri odaklı çözümler üretme yeteneğine olan tutarlı 
yaklaşımı, yerel üretim kapasitesi ile birleştiğinde, müşterimizin 
ticaret ve operasyonel zorlukların üstesinden gelmesine, zaman 
kazanmasına ve maliyet avantajı yaratmasına olanak sağladı. 

Sacid Erdem
Kıdemli Müşteri İnovasyon Müdürü, AAK Türkiye

Burç Bölükbaşı
Satış Direktörü, AAK Türkiye

aynı teknolojiyi kullanmaktadır. Formül, tropikal lezzet, koku ve 
performans açısından en iyi kaliteyi garanti etmek için Hamur 
İŞleri Müşteri İnovasyon ekibimiz tarafından tropikal hava durumu 
(ekvatoral ülkeler 10 ila 35°C arası sıcaklıklar) için uyarlanmıştır. 
 Könditori, eş gelişim yaklaşımımızı kullanarak müşterilerimizle 
işbirliği içinde geliştirildi. Mükemmel bir performanslı yumuşak, 
uzun ömürlü, gerçek tereyağı lezzetini bulmak için bir dizi 
denemeden geçmesi gerekiyordu. 
 Çözümü kıyaslayarak Könditori, Kolombiya pazarındaki 
üstünlüğünü göstermiştir - sadece bir aşamada laminasyon 
işlemini gerçekleştirerek, esnekliğini kaybetmeyen bir margarin 
ile 144 kat hamur yaparak hacim, gevreklik ve homojenlik 
açısından daha iyi bir performans sağlamıştır. 
 Könditori ile hazırlanan milföy hamuru yumuşak ve narin bir 
tereyağ çeşidine ve mükemmel bir raf ömrüne sahiptir; hamur 
tabakalarının gevrekliği, tazeliği ve hassasiyetini göz önüne alır.

Andrés Daza
Genel Müdür, AAK Kolombiya

AAK’nın ortak 
geliştirme yaklaşımı 
için beş değer katma 

aşaması. 
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Katma değerli bitkisel yağ
çözümlerinde ilk tercihiniz
 Müşterilerimizle yakın işbirliği içerisinde, uzun ömürlü çalışma sonuçları 
elde etmelerini sağlayan, katma değerli bitkisel yağ çözümleri geliştiriyor 
ve sunuyoruz.
 Bunu, gıda uygulamaları kapsamında kullanılan sıvı ve katı yağlar 
konusunda derinlemesine sahip olduğumuz uzmanlığımız, geniş bir 
yelpazede ham madde ve çok çeşitli ve birbirinden farklı proses uygulayabilme 
yeteneklerimiz sayesinde yapabiliyoruz.
 Benzersiz, ortak geliştirme yaklaşımımızla, müşterilerimizin becerilerini 
ve bilgi birikimini kendi yeteneklerimiz ve bakış açılarımız ile bir araya 
getiriyoruz. Bunu yaparak, birçok endüstride müşterinin özel ihtiyaçlarını 
çözmekteyiz; Çikolata, kakaolu ürünler, şekerleme, endüstriyel ve geleneksel 
pastacılık, süt ürünleri, özel beslenme ihtiyaçları, ev dışı tüketim, kişisel 
bakım ve daha fazlası…
 AAK’nın kanıtlanmış uzmanlığı, sıvı ve katı yağlar konusunda 140 yıldan 
fazla deneyimine dayanmaktadır. İsveç Malmö merkezli şirketimizin, dünya 
çapına 20 üretim tesisi,  25’ten fazla ülkede satış ofislerimiz, 3.000’den fazla 
çalışanımız ile kendimizi, müşterilerimize yenilikçi değer katan çözümler 
sunmaya adadık.
 Dolayısıyla dünyanın neresinde olursanız olun, kalıcı sonuçlara ulaşmanıza 
yardımcı olmak için hazırız.

Biz AAK’yız – The Co-Development Company


