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Insight’ın bu sayısı için, İskandinavya ve Hollanda’nın önde 
gelen şekerleme şirketi ve sürdürülebilir shea için ortaklık 
kurduğumuz Cloetta ile görüştük. Bu özel röportajda, şirketin 
Sürdürülebilirlik İşleri Direktörü, ortak girişimimizin Cloetta’nın 
kurumsal sorumluluk konusundaki genel hedefine nasıl uyduğunu 
açıklıyor. Sürdürülebilir AAK Global Palm Yağı Müdürü Bob 
Norman, AAK’ın Malezya’da Forever Sabah adında küçük çiftlik
sahibi projesiyle başardıklarını yerinden, Malezya’dan bildiriyor. 
Küresel palm yağı üretiminin yüzde 10’undan sorumlu olan 
Sabah eyaleti, 2025 yılına kadar tüm palm üretimi için RSPO 
sertifikasına ulaşmayı hedefliyor. Lider pazar araştırma şirketi 
Mintel’in Insight’a özel hazırladığı makalede, David Jago birçok 
şirket için önemli bir satış teklifi haline gelen bir pazarlama olgusu 
olan öykü anlatımının (story telling) gücü ve önemi hakkında 
bizleri bilgilendiriyor.

Fırsatlar Dünyası
Bu sayımızda sizlere, tüketici tarafından giderek daha fazla 
tercih edilen dolgulu çikolata ve şekerleme üreticilerine, yüksek 
kalite çözümlerimizin sunduğu fırsatlar ve ayrıcalıklar dünyasını 
tanıtacağız. Ayrıca bebek beslenmesi konusunda çok yakında 
yürürlüğe girecek olan AB düzenlemeleri kapsamında hayatımızın 
bir parçası olacak yeni gereklilikleri ve anne sütünün altın 
standardını yakalama imkanı sunan yepyeni çözümümüz 
Akonino R ELIP’i anlatacağız.
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The Co-Development Company
Her zaman olduğu gibi, sizlere Ortak Geliştirme Şirketi ve Çözüm 
Ortağı olmanın ne demek olduğuna dair somut örnekler veriyoruz. 
Kuruluşumuzun farklı bölgelerinden AAK çalışanları, son ortak 
gelişim öykülerinden bazılarını bizlerle paylaşıyor ve sağlık ile 
düşük maliyetleri birlikte yakalamak için değer katan önerimizin 
müşterilerimizin işlerini geliştirmelerine ve büyütmelerine nasıl
yardımcı olduğunu açıklıyor. 

Dergi hakkında herhangi bir yorumunuz veya sorunuz olur 
ise  veya gelecekteki makaleler için önerileriniz varsa, AAK 
temsilcinizle görüşmekten veya gokcen.tozlu@aak.com 
adresinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

İyi okumalar. 

Anne Mette Olesen
CMO - Pazarlama
Kurulu Başkanı

İçindekiler Insight AAK Dergisi

Özel çikolata anları için
harika dolgular
Tüketicilerin zevkleri birbirinden farklı olabilir, ancak zevk ve heyecan her zaman çikolata 
ve kakaolu ürünlerin tüketilmesinde ana motivasyondur, elbette bunların yanında daha 
sağlıklı ve doğal bir profil yakalanırsa ürününüz vazgeçilmez olacaktır.
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Her ne kadar çikolata, farklı insanlar için farklı şeyler ifade 
etse de, yakın tarihli bir Euromonitor anketine göre, çikolata 
severlerin aynı fikirde olduğu bazı noktalar bulunmaktadır. 
Bunlardan üçü göze çarpıyor. Her şeyden önce, çikolata, 
atıştırmalık kategorisinden çıkıp birinci sınıf bir lüks haline 
geliyor. İkincisi, heyecan verici yaratıcı tatlar ve doku artık bir 
zorunluluk - belki de birkaç fındık ve daha sağlıklı, daha doğal 
bir profilin eklenmesiyle. Ve son olarak, trans yağlara geçiş 
yok - tüketicilerin neredeyse üçte biri, genellikle satın almadan 
önce içindekiler etiketlerini kontrol ediyor.
 AAK’nın Çikolata, Kakaolu Ürünler ve Şekerleme Global 
Direktörü Marco Oomen “Günümüzde tüketiciler dolgulu çikolata 
ve şekerleme ürünlerini tercih ediyor” diyor. “Bu üreticilere yeni 
duyusal deneyimler geliştirmek için harika bir oyun alanı sunarken, 
aynı zamanda yeni bir ürünün gerçek bir tüketici favorisi haline 
gelmeden önce çözülmesi gereken bir takım teknik zorlukları da 
beraberinde getiriyor. Sıklıkla, bu tür zorlukların çözümü dolgu 
yağlarında yatmaktadır.”

Fırsatlar dünyasının anahtarı
Üreticiler dolgulu çikolata ve şekerleme ürettiklerinde, yumuşak, 
sert veya gözenekli dokularla; kontrollü salımlı tatlarla; ve 
ağızda kremsi veya ferahlama hissi bırakarak tüketicileri 

heyecanlandırmayı hedefliyor. Bu özelliklerin tümü, dolgu 
yağlarının seçimine, bunların tariflerdeki diğer bileşenlerle 
etkileşimlerine ve kullanılan işlemlere bağlıdır.
 Diğer bir deyişle, mükemmel bir dolgu maddesi üretimi, 
nihai dolgulu çikolatanın tadını ve kalitesini etkileyen tüm 
parametrelerin tam olarak anlaşılmasını gerektirmektedir. Bu, 
kullanılan diğer bileşenlerle birlikte yağın önemli bir rol oynadığı 
fırsatlar dünyasının bir anahtarıdır.

Hoşgörü ve sağlığın ortak gelişimi
AAK, çikolata ve şekerleme imalatçılarına, heyecan verici yeni 
dolguların birlikte geliştirilmesinde tüm bu hususlar ve teknik 
zorluklar konusunda destek olmaktadır.
 Marco Oomen, “Doğru AAK dolgu yağı, lezzet, doku ve 
görünümün mükemmel hoşgörülü kombinasyonun yanı sıra 
tüketicilerin keyif aldıkları sağlıklı profille, fındık kullanımının 
teknik zorluklarını çözebilir” diyor. “Tüketicilerin aradığı özel 
çikolata anları için dolgu üretirken birkaç parametrenin dikkate 
alınması gerekmektedir. Dolgulu çikolatalar artık sadece çikolata 
değil. Tüketiciler için dolgulu çikolatalar hayattan zevk alma, 
özel anlar ve hoşgörüyle alakalı.”
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Senin özel çikolata
anın hangisi?
Premium çikolata, en hızlı büyüyen çikolata segmentlerinden biri. Üreticilerin kalite 
konusundaki kararlılıkları ve tatlarla ilgili deneyimleri sayesinde, tüketiciler sadece bir 
özlemi tatmin etmek için çikolatanın tadını çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda özel bir 
anın deneyimlerini de paylaşıyorlar. Organizasyondaki AAK çalışanlarından bazılarına 
özel çikolata anları ve gelecek özel anlar için hayallerini sorduk.

Stina
Benim özel çikolata anım, çocuklarımla bir parça çikolata paylaştığım 
andır. Bu an çok değerli, çünkü bana kendimi şefkatli hissettiriyor. 
Gelecekte yaşamayı hayal ettiğim çikolata anım ise belki de çok daha 
renkli, daha doğal bileşenlerden oluşan ve daha sağlıklı bir çikolata.

Matthias
Bir fincan kahvemi bir parça lezzetli çikolata ile birlikte içmekten 
gerçekten çok hoşlanıyorum. Kendimi bu şekilde ödüllendirmek 
beni mutlu ediyor. Gelecekteki özel çikolata anım daha doğal 
malzemelerle yapılmış olması.

Javier
En sevdiğim an, arkadaşlarımla beraber churros ile çikolata yediğim 
zaman. Bu, İspanya’da yaşadığım çocukluğuma dair pek çok anıyı 
hatırlamama neden oluyor ve beni terkar evimde hissettiriyor. Gelecek 
anım çikolata yerken kendimi suçlu hissetmeme neden olmaması.

Niels
Benim özel çikolata anım, çok sık olmaması dolayısıyla, mükemmel bir 
el temperlemesi yaptığım zamandır. Bu, işimden ve çikolata teknisyeni 
olarak becerilerimden gurur duymamı sağlıyor. Gelecek anım 2019 
yılının başlarında, geliştirilmesine dahil olduğum bir dizi çikolata ve 
dolgu çözümü piyasaya sürdüğümüzde olacak.

Kasper
Benim en iyi çikolata anım, bir araya gelip birlikte bir şeyler yaptığımız 
zaman arkadaşlarla paylaşılan bir an. Birisinin lezzetli bir şeyler 
yaratmak için çaba sarf etmiş olmasını gerçekten seviyorum. Gelecekte, 
daha fazla yenilik görmek istiyorum - lezzet dolu ve çok fazla tutkuyla 
yaratılmış çikolata.

Musna
Benim için en özel an; lezzetli bir çikolatalı keki veya çikolatayı ailem 
ile paylaştığım andır. Bu paylaşım bana aramızdaki yakın ve güçlü 
bağları hatılatıyor. Umuyorum gelecekte daha ekonomik ve sağlıklı 
özel çikolata anlarımız olur.

Anders
Benim özel çikolata anım, çocukken en sevdiğim çikolatanın şimdi 
en büyük oğlumun favorisi olduğunu gördüğüm zamandı. Gururlu 
demek çok fazla olabilir ama beni mutlu ediyor. Gelecekte, en 
küçük çocuğumun en sevdiği çikolatanın ne olduğunu görmek 
için sabırsızlanıyorum.

Henning
Her şeyin el yapımı olduğu ve güzel lezzetlerin bulunduğu, bizim binadaki 
küçük çikolata dükkanına girmekten gerçekten çok hoşlanıyorum. Beni 
mutlu, memnun ve hazza doymuş hissettiriyor. Gelecekteki çikolata 
anım dükkana girip tamamen yeni bir lezzet deneyimi ile şaşırmak. 
Bu yüzden, her ay bu yeni deneyimi hayata geçirmeyi umarak çikolata 
dükkanımı ziyaret ediyorum.

Mehri
Benim özel anım, işte geçirdiğim harika bir günün ardından 
kendimi bir parça çikolata ile ödüllendirdiğim an. Bu beni 
oldukça memnun hissettiriyor.

Çikolata anı videosunu

youtube.com/c/aakab adresinden izleyin.



6

AAK ve şekerleme devi Cloetta geçtiğimiz 
günlerde sürdürülebilir shea için bir ortaklık 
kurdu. Insight sürdürülebilir hammaddenin 
önemi hakkında konuşmak üzere Cloetta 
Sürdürülebilirlik İşleri Müdürü Åsa Portnoff 
Sundström ile bir araya geldi.

AAK ve Cloetta
sürdürülebilir 
shea için 
ortaklıkta

Åsa, Cloetta, özellikle sürdürülebilir kaynak kullanımı 
konusunda iddialı sürdürülebilirlik hedeflerine sahip. Çikolata 
üretiminizdeki en önemli hammaddelerden
bazıları neler?
Çikolata ürünlerimizde kakao yağı, kakao likörü, kakao tozu, şeker, 
süt tozu, palm yağı ve shea yağı gibi hammaddeler kullanıyoruz. 
Kaynak olarak kullandığımız tüm kakaolar UTZ sertifikalı, RSPO 
sertifikalı palm yağlarımız ve çikolata markalarımızın çoğunda 
kullanmayı tercih ettiğimiz shea yağı’da AAK’nın yönettiği 
sürdürülebilir shea programından tedarik edilmektedir.

Shea konusunda sürdürülebilirliğin hangi yönleri sizin için 
önemlidir?
Bazı önemli hammaddeler için sürdürülebilirlik programlarını 
2020 yılına kadar uygulamaya koymayı hedefliyoruz. Özellikle 
shea konusunda, shea endüstrisinde yer alan Afrika kırsalındaki 
kadınların mahsulleri için daha iyi fiyat aldıklarından emin 
olarak onları güçlendirmemiz önemlidir. Bu şekilde, kadınlar 
shea işine zaman ve çaba harcamaya daha istekli oluyor, 
bunun sonucunda da shea çekirdeklerinin kalitesinin artması 
ve istikrarlı bir arz ortaya çıkmaktadır. Gelirleri artan kadınlar da 
birçok sürdürülebilirlik sorununun temel nedeni olan yoksulluk 
ile mücadelede daha iyi durumda oluyor. Cloetta için bir diğer 
çok önemli özellik, izlenebilirliğin arttırılması - kullandığımız 
hammaddelerin kökeni hakkında bilgi sahibi olmak.

Sürdürülebilir shea için neden AAK ile ortak oldunuz?
AAK programına katılarak, shea adına önemli alanlarımızı ele 
almak için güçlü bir temel bulmuş olduk. Programın temel ilkesi, 
Batı Afrika kırsalındaki kadınlarla doğrudan bir ilişki kurmaktır. 
Geleneksel olarak, tedarik zinciri kadınlar ve AAK arasında bir dizi 
aracı içermektedir. 130.000’den fazla kadınla çalışan programın 
ön şartı, AAK’nın kadınların kendilerini yerel köylerden gelen 
kadınlardan oluşan üretici grupları halinde düzenlemelerine 
yardımcı olması. Kadınları üretici gruplarında organize ederek, 
AAK onlarla doğrudan bir satın alma ilişkisi kuruyor, böylece 
kadınlar hasat sonrası iyi uygulamalar konusunda da eğitim alıyor. 

Kadınlar için temel avantaj, doğrudan AAK’ye satış yaptıkları 
için daha yüksek bir getiridir. Aynı zamanda AAK tüm shea 
çekirdeklerini daha doğru biçimde toplama ve saklama eğitimleri 
sayesinde tüm mahsülü satabilme fırsatını kadınlara sağlıyor. 
Cloetta’nın bu ortaklıktan sağladığı avantaç, dünyanın en kaliteli 
shea çekirdeklerine güvenle ulaşırken, şeffaf ve sürdürülebilir 
bir tedarik zincirine sahip olmak olarak özetlenebilir.

 Kadınlar için bir diğer önemli fayda da, ön finansman sağlama 
olasılığıdır. Sezonun başında, AAK temsilcileri kadınlardan 
mevsimin nasıl geçeceğine dair görüş ve fikirlerini toplamak 
adına üretici grupları ziyaret eder. Talep eden kadınlara, hasat 
sonunda elde edeceklerini tahmin ettikleri mahsülün bir kısmı için 
ön ödeme yapılır, bu aynı zamanda mevsim sonunda AAK’nın 
geri dönerek çekirdeklerin tamamını alacağının da göstergesidir. 
En çarpıcı olanı ise AAK’nın ön finansmanı faizsizdir - yani bu 
bir ön ödemedir, asla kredi değil. Dolayısıyla kadınlar her zaman 
emeklerinin karşılığını eksiksiz alma fırsatı bulur. 2009’dan beri 
Burkina Faso’da ve 2015’ten beri Gana’da yürütülmekte olan 
AAK programı shea’yı sorumlu bir şekilde tedarik etmenin, 
şeffaflığı artırmanın ve shea tedarik zincirindeki işçiler için
sosyal koşulları iyileştirmenin iyi bir yoludur. 

Cloetta geçenlerde bazı kadın gruplarıyla tanışmak için Batı 
Afrika’yı ziyaret etti. Bu ziyaretinizden neler öğrendiniz?
Öğrendiğimiz en önemli şey, gündelik hayatımızda sahip 
olduğumuz ancak asla kıymetini bilmediğimiz pek çok şeyin 
kırsal Afrika’da ne yazık ki henüz mümkün olmadığıydı. 
 
 Bu bilgi ışığında, AAK’nın ciddi bir emek harcayarak uzun 
sürede kurduğu gibi sürdürülebilirlik programlarıyla birlikte 
çalışmamız gerektiğine dair daha derin bir anlayış oluştu bizlerde. 
 Sürdürülebilirlik programına girmeden ve yatırım yapmadan 
önce, böyle bir programın bulunduğu coğrafyadaki insanlar 
üzerine etkilerini değerlendirmenin önemini de öğrendik ki; Gana 
örneğinde bu program sayesinde ürünü ağaçtan toplandığı 
andan limana kadar takip edebiliyor, kaynağını biliyoruz. 

Cloetta’nın sürdürülebilirlik çalışmasını önümüzdeki birkaç 
yıl içinde nerede görüyorsunuz?
Cloetta’nın kurumsal sorumluluk konusundaki genel hedefi 
sürdürülebilir ve uzun vadeli bir değer oluşturmaktır. Cloetta için 
sürdürülebilirliği değerleri arasında benimsemiş bir şirket olarak 
büyümek ve şirketimizin faaliyetlerinden veya ürünlerinden hiçbir 
insanın veya tabiatın olumsuz etkilenmediğinden emin olmaktır. 
Cloetta’nın sürdürülebilirlik taahüdü, uzun vadeli, sürdürlebilir 
bir değer oluşturabilmek adına yol haritasını görevi görmektedir. 

Kısaca Cloetta
1862 yılında kurulan Cloetta, İskandinav 
bölgesi ve Hollanda’da lider bir şekerleme 
şirketidir. Şirket şekerleme, çikolata ürünleri, 
kuruyemiş, pastiller, sakız ve seç ve karıştır 
konseptleri üretip pazarlamaktadır. Toplamda, 
Cloetta ürünleri dünya çapında 50’den fazla 
pazarda satılmaktadır. Cloetta, Läkerol, Cloetta, 
Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, 
Red Band ve Nutisal gibi piyasadaki en güçlü 
markaların bazılarına sahiptir. 

• Yıllık satışlar: 5.8 milyar SEK (2017)
• Faaliyet karı (FVÖK), tahsis edilmiş: 604 milyon SEK (2017)
• Güçlü markalar ve pazar pozisyonları
• Ana pazarlar İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç, Hollanda, Almanya ve İngiltere’dir.
• 11 ülkede 2.500 çalışan
• 5 ülkede 8 üretim fabrikası
• Nasdaq Stockholm listesinde yer alıyor
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AAK, küçük çiftlik işletme etmenine odaklanmak için Forever 
Sabah ile  ortaklık kurdu ve hatta projeye dahil olduğumuz ilk 
yılı geride bıraktı bile. Bu süre zarfında, yaklaşık olarak 2.000 
küçük çiftlik sahibini içine alan 20 pilot köyü kapsayan Telupid 
Tongod, Beluran ve Kinabatangan (TTBK) isimli 4 ana bölgeye 
odaklandık.

Sertifikaya giden yol haritası
önemli verileri toplamak, farkındalık yaratmak ve Sabah eyaleti 
boyunca sertifikasyonunun arttırılması adına yol haritası 
sağlamak adına 36 sayfadan oluşan kapsamlı bir anket forumu 
ile donatışmış genç bir saha kordinatörü ekibi, 20 köyden 134 
çiftlik sahibi ile görüştü. Ekip üyeleri, dürüst olmak gerekirse, 
her zaman aynı coşkuyla karşılanmadılar; bazen içtenlik ve 
umutla, bazen şüphe ile karşılandılar diyebiliriz.
 
Anket, hane halkı sosyo-ekonomik bilgileri ile ilgili konuları; 
küçük çiftlik sahiplerinin bilgi ve agronomik uygulamalarını; 
RSPO bilgisini; arazi sorunlarını; sosyo-kültürel açıdan önemli 
alanları; insanların orman kaynaklarını kullanmalarına ilişkin 
hususları; ve genel olarak çevrelerindeki ve yağ palmından 
kaynaklanan değişiklikler hakkındaki algılarını içeriyordu. Saha 
koordinatörleri bu köylerde yaşadı, gerçek zamanlı Sabah 

Forever Sabah projesi ile küçük
çiftlik sahipleri ile ortak katılım
Sürdürülebilir palm yağı kaynağı kullanımı, AAK’nın sürdürülebilirlik çalışmalarında 
kilit bir alandır. Sürdürülebilir palm stratejimiz, AAK’ın sürdürülebilir palm politikasının 
icrasına ve uygulanmasına odaklanmakta, tedarikçiler ve küçük çiftlik sahipleri ile 
sahada etki yaratmakta ve pazar alımını teşvik etmektedir. Bu, uzun bir yolculuktur ve 
bu esnada içlerinden biri de Malezya’daki Forever Sabah küçük çiftlik sahipleri projesi 
olan pek çok kilometre taşını geride bıraktık. 
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Bob Norman,  
Sürdürülebilir Palm Yağı Müdürü

kırsalında hayat yaşadılar ve kampung (köy) toplumunun 
acılarına, zevklerine, girişimlerine ve politikalarına tanık oldular. 
Bunların hepsi içgörü anlarıydı. Saha ekiplerinin uzak köylere 
erişiminde yardımcı olmak adına, AAK iki adet 4x4 araç alımı 
için fon sağladı. Bu şekilde ekipler etkin ve güvenli bir şekilde 
tüm araziyi dolaşabildi.
 Görüşmeler sadece veri toplama ile ilgili değildi, aynı zamanda 
organize olmak ve harekete geçirmek için farkındalık oluşturmaktı. 
20 köyün her biri tespit edilen meseleleri ele almak ve belirlenen 
Forever Sabah bölge saha koordinatörleriyle yakın şekilde 
çalışmak için aktif komiteler oluşturdu. Verilerin toplanması 
ve analiz edilmesi kimi ek destek gerektirdi, ve AAK, saha 
ekiplerinin görüşmelerden toplanan tüm verileri kaydetmeleri 
ve yönetmeleri için dizüstü bilgisayarlar sağladı.
 Toplanan verilerden Mayıs 2018’de kapsamlı bir rapor 
yayınlandı. Küçük çiftlik sahipleri için palm yağının önemi ve 
2025 yılına kadar RSPO sertifikasyonu sağlamadaki zorlukların 
büyüklüğü hakkında büyüleyici bir fikir vermektedir.

Önemli kilit bulgular 
AAK, bu anket sayesinde, Forever Sabah’a ele alınacak sorunların 
temelleri ve öncelik sıraları hakkında rapor sunarak destek 
olmaktadır. Anketten elde edilen en önemli bulgulardan biri, 
küçük çiftlik sahiplerinin sadece yüzde 36’sının toprak mülkiyeti 
bulunurken, TTBK köylerinde küçük çiftlik sahiplerinin %61’inin 
palm yağlarını Land Application (LA) statüsüyle yani bir tapu sahibi 
olmadan yetiştirdikleriydi.   Mülkiyet konusundaki güvensizlik, 
çiftçiler ve çevre için, zafiyet, üretim ve arazi bakımından düşük 
yatırım yapılması gibi sorunlara yol açmakta. Aynı zamanda 
istikrarsızlık ve çatışma riski oluşturduğu için toplum için de büyük
bir sorundur.

 AAK, önümüzdeki 12 ay boyunca, özellikle arazi kullanım 
hakkı konusuna odaklanarak Sabah’daki küçük çiftlik sahiplerine 
destek vermeye kendini adamaya devam ediyor. Arazi kullanım 
hakkının güvenceye alınması hafife alınamaz. Bu, RSPO 
sertifikası için bir gerekliliktir ve yerli küçük çiftlik sahiplerinin 
haklarını güvence altına alarak sosyal çatışmayı azaltır, ayrıca bu 
küçük çiftlik sahiplerinin üretkenlik ve sürdürülebilirlik konusundaki 
uzun vadeli yatırım teşviklerini de arttırır. Bu konu, üretim 
uygulamalarını ve verimi, arazi işgalini ve ormansızlaşmayı, 
geçim kaynakları ve yoksulluğu olumu ve olumsuz etkilediğiniden, 
küçük çiftlik sahipleri için en önemli başlıktır.
 
 Sabah Yargı Sertifikalandırma sürecinde bu, en zor ve en 
önemli konulardan biri olacakken, Forever Sabah’la büyük 
ivmeyi koruyacağımızdan ve bölgenin küçük çiftlik sahipleri 
için gerçekten bir fark yaratacağımızdan eminiz.

Malezya Borneo’daki Sabah eyaleti, 2025 yılına 
kadar tüm palm üretimi için RSPO sertifikasına 
ulaşmak gibi iddialı bir hedef belirlemiştir. Sabah, 
küresel palm yağı üretiminin yüzde 10’undan 
sorumlu olduğu için, bu yenilikçi yargı yaklaşımı 
önemli bir etkiye sahip olacak.
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Mintel: Hikaye anlatımının gücü
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David, öyküler ve öykü anlatma sanatı neden
bugünlerde bu kadar önemli?
Sahte haberler çağında yaşıyoruz ve devlete, medyaya ve 
düzenleyici pek çok otoriteye duyulan güvende bir aşınma söz 
konusu. Gerçek, hakiki ve doğru her zaman tüketici deneyiminin 
merkezinde olmuştur, ancak artık “gerçek şey” arzumuz daha da 
artmıştır. Yiyecek ve içeceklerde, tüketicilerin “büyük gıdalara” 
güvenmediği anlamına gelmektedir, tüketiciler yiyeceklerinin 
nereden geldiğini, nasıl elde edildiğini, nasıl yapıldığını ve içinde 
tam olarak ne olduğunu anlamak istiyorlar.
 Geçen yıl yapılan Mintel araştırmalarında, İngiltere ve 
Almanya tüketicilerinin yaklaşık yarısı ve Fransız tüketicilerin 
sadece %30’u güvenli tüketim söz konusu olduğunda yiyecek 
ve içecek endüstrisine bir bütün olarak güvendiklerini ifade 
etti. Ancak Almanların %73’ü, Fransız tüketicilerin %65’i ve 
İngiltere’deki tüketicilerin %56’sı ürünün ambalajı içindekilerin 
nereden geldiğini açıklarsa bir yiyecek / içecek ürününe 
güvenme olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtti.

Öykü anlatımı zaman içinde nasıl evrildi ve iyi öyküler 
yazmak neden bu kadar güçlü bir pazarlama aracı?
Bazı ülkeler her zaman daha iyi bir öykü mirasına sahip 
oldu. Örneğin Fransa ve İtalya, gıda ve tarıma olan güçlü 
kültürel ve yerel bağlarıyla, yurtiçinde ve yurtdışında özel gıda 
pazarlamasında anlatı gücünden uzun süre yararlandı. Daha 
geniş bir bağlamda, bu eğilim küçük, yerel şirketler, özellikle 
artizan bira üreticileri arasında başladı ve çiftlikle doğrudan 
bağlantısı olan kategorilerde (süt ürünleri, et, tahıllar) daha 
yaygın hale gelmeye devam ediyor. Ancak, her markanın kendi 
ürünlerinin kökenini keşfedip anlatma imkanı vardır, özerllikle 
köklerini anltaması zor olan ürünler firmalar için bir fırsattır. 

 Bu anlatı güvence vermek ile ilgili, ancak daha da önemlisi; 
tüketiciyle duygusal düzeyde yakın bir ilişki kurmak ve mesajınız 
vasıtasıyla tüketiciyi yönlendirmek ile de alakalı. Elbette, 
günümüzün dijital ve anında yanıl aleminde, bu duygusal 
bağlantı her zamankinden daha da önemli - bilgi ve imgeler 
ile bombardımana uğrayan ve “gerçek olanı ayırt etmek için 
mücadele eden tüketici için gıda deneyimini üst seviyeye 
taşımak.

Gıda endüstrisindeki hikaye anlatımı diğer endüstrilerden 
farklı mı ve eğer öyleyse, ne açıdan farklı?
Son birkaç yıl, sadece küçük oyunculardan değil, gıda 
pazarlarındaki artizan çalışmalar da büyük bir büyüme oranı 
yakaladı. Büyük şirketler, hatta çokuluslu olanlar bile, markalarını 
ve ürünlerini tüketiciler için daha “gerçek” hale getirmek adına 
yerel ve geleneksel değerlerden yararlanıyor. Bunu, öykü 
anlatımı yoluyla, ürünlerin etik ve sosyal değerlerini güvence 
altına alarak kanıtlama ve işleme hakkında bilgi sağlayarak 
yapıyorlar.
 Gıda maddeleri endüstrisi de şeffaflık sağlamalı ve 
bir öykü yoluyla değer katmalıdır. Başarılı gıda maddeleri 
bileşeni tedarikçileri sadece malzeme satmıyor, aynı zamanda 
müşterileriyle ortaklaşa çözümler sunarak, tedarik zinciri boyunca 
değer katan ve çok yönlü bir tüketici teklifi yaratmaya yardımcı 
bir hikaye sunuyorlar. Aslında biz temiz etiket trendinin son 
evriminin sadece kötüleştirilmiş katkı maddelerinin giderilmesi 
değil, aynı zamanda bileşenlerin şeffaflığı ve kanıtı olduğunu 
söylenebiliriz. Bu işe yarar, çünkü tüketiciler “artı” yı arıyor - 
negatif olanlardan - olmayan şeyden - ziyade üründe neyin 
pozitif olduğuna odaklanıyor ve öykü, katma değer teklif ile 
ürünün fiyatını haklı çıkartıyor. 

Hikaye anlatımı, irili ufaklı birçok şirket için anahtar satış 
teklifi haline gelmiştir. Bu pazarlama olgusu hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için, dünyanın önde gelen pazar 
araştırma ajanslarından olan Mintel’de İnovasyon ve İçgörü 
Direktörü David Jago ile derledik.

David Jago,  
Mintel İnovasyon ve

İçgörü Direktörü

Öykü anlatımının gelecekte gıda bileşenleri endüstrisini 
nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Ne tür hikayeler 
ortaya çıkıyor?
Bu kaybolup gitmeyecek. Aksine, gelecekte daha da önemli 
olacak ve şu anda kilit bir faktör, genellikle yerel olarak üreten 
ve satan ve mükemmel bir hikaye anlatmayı görev edinen daha 
küçük ölçekli, girişimci ve niş markalar arasında yoğun biçimde 
gözlemlenmekte. Bu markalarınana perakende piyasadaki artan 
varlığı, daha büyük oyuncuları hikaye anlatıcılığını kilit bir satış 
teklifi olarak görmeye teşvik edecektir.
 Yiyecek servisi veya alkollü içecekler kategorisinde, tüketiciler 
bir yemeğin veya bir ürünün nasıl yapıldığı, kullanılan işlemler 
ve lezzet arttırıcı teknikler hakkında bilgi edinmeye alışkındır. Bu 
öykü anlatıcılığı derecesini daha geniş gıda pazarlarına çıkarmak, 
katma değer yaratmada yeni yollar ve gelişen inovasyon için 
yeni destekçiler sunabilir.

 Yerel malzemelerle veya yerel olarak yetiştirilmiş / işlenmiş 
malzemelerle, “gerçek” veya “bir amaca yönelik” gıda bileşenleri, 
daha az işlenmiş malzemeler ve bileşenlerin kökenlerine 
dair kanıtları içeren hikayeler görüyoruz. Kısacası önerimiz; 
olumsuz mesajlara değil olumlu ifade ve bilgilere yönelmeniz 
ve hikayelerinizi buna göre kurgulamanız yönündedir.



İlk kez anne olmanın
cazibesi ve zorluğu

Fosfolipide bağlı LCP’ler - anne 
sütündeki büyünün bir parçası

Bu yılın başlarında, 36 yaşındaki İsveçli Linnea, ilk çocuğu 
Carl’ı dünyaya getirdi. Tıpkı birçok ilk kez anne pek çok kadın 
gibi, Linnea’da bu deneyimi bir kadının hayatındaki en duygusal 
ve en büyük an olarak nitelendiriyor. Fakat her şey Linnea’nın 
beklediği gibi değildi.
 
 Linnea, “Benim için en büyük sürpriz iş emzirmeye 
geldiği zaman yaşandı” diyor. “Emzirme hakkında çok fazla 
konuşulduğunu düşünmüyorum ve  doğal olarak kendi kendine işe 
yaramasını bekliyorsun.” Ancak Carl sadece birkaç haftalıkken, 
çok yüksek ateş ve acıyla mücadele eden Linnea için bir çok 
zorluk ortaya çıkmıştı. Elbette bu, susuz kalan ve beklendiği 
gibi kilo almayan Carl için ciddi sonuçlar doğurdu. Linnea 
doktoruyla temasa geçti ve randevu aldı. “Doktor bize geçici bir 
süre için emzirmeye ek olarak bir diyetine mama eklememizi 

Beynin kuru maddesi yüzde 60 yağdan oluşur ve önemli omega-3 
yağ asitleri tüm beyin ve sinir yapılarında bulunur. Beyindeki 
bu uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitlerinin (LCP’ler) yüzde 
97’si DHA’dır (dokosaheksaenoik asit) ve hepsi PL’ye bağlı 
LCP’ler olarak sonuçlanan fosfolipid (PL) formunda bağlanır. 
Mevcut araştırma, bebeklik ve çocukluk döneminde mevcut 
DHA miktarının beyin fonksiyonu / bilişi ile ilişkili olduğunu kabul 
etmektedir. 2020 yılında yürürlüğe girmesiyle AB, 2016/127 sayılı 
bebek yönetmeliğini zorunlu ve artan DHA seviyesi ile güncelledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), en iyi büyüme, gelişme ve sağlık için dünyadanın her 
yerindeki annelere özellikle ilk altı ay bebeklerini emzirmelerini öneriyor. Ancak anne 
sütü her zaman ilk tercih olsa da, hastalık ve acı çeken bazı anneler bebek mamalarından 
büyük destek buluyor.

AAK’nin bebek maması için yaklaşmakta olan AB düzenlemelerindeki yeni gereklilikleri yerine 
getirirken, anne sütünün altın standardını taklit eden yeni Özel Beslenme çözümleri 
yelpazesi Akonino ® ELIP Çözümün arkasındaki sır: yumurta sarısı.

önerdi, biz de öyle yaptık. Bir anne olarak benim için çok büyük 
bir rahatlama oldu ve gerçekten ikimize de çok yardımcı oldu. 
Carl çok memnun kaldı ve karnı doydu.”

 Linnea, bu dönemde onun için en önemli şeyin bebeğini
destekleyebilmek ve rahatlayıp hissettiği baskıyı ortadan 
kaldırabilmek olduğunu ifade etti.

 Linnea, “Emzirmenin onun için en iyisi olduğunu biliyorum
ve şimdi dört ay sonra bu konuda harika gidiyoruz” diyor. “Diğer 
ilk kez anne olanlara tavsiyem emzirme konusunda güçlü 
kalmaya çalışmaları ve en az altı ay devam etmeleridir. Ancak 
yardım istemekten çekinmeyin, çünkü yardım var. ”

Yumurta sarısı - PL’ye bağlı bileşenler için doğal bir kaynak
Anne sütündeki toplam LCP’lerin yüzde 10-20’si - sırasıyla 
omega-3 DHA ve omega-6 ARA (araşidonik asit) - bir fosfolipide 
bağlanır. Anne sütünü taklit etmede kullanılabilecek bu PL bağlı 
LCP’ler için olası doğal kaynaklardan biri de yumurta sarısıdır. 
 AAK’ın Özel Beslenme segmentinde Beslenme Bilimleri Uzmanı 
olan Lotte Smolders şöyle diyor. “AAK’ın çözümü Akonino ® ELIP, 
yumurta sarısından dikkatlice alınan PL-bağlı LCP’lerin aktif bir 
lipit karışımı sunuyor. Bebeklerde optimal bilişsel performans için 
uygun bir DHA ve ARA dengesi gereklidir, çünkü çok fazla DHA 
ARA’nın yararlarını bastırabilir. Bu denge Akonino ® ELIP’imiz 
ile sağlanmaktadır.”
 Farklı fosfolipid tipleri vardır ve anne sütündeki fosfolipidlerin 
yaklaşık üçte biri besin kolini taşımaktadır. Bebeklerin normal 
gelişimleri için kolin gereklidir, çünkü bebekler kendileri kolin 
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üretemezler. Bebek mamaları, bazıları çok düşük olan ve 
formüle edilirken göz önünde bulundurulması gereken çok 
çeşitli kolin konsantrasyonları içermektedir. Lotte Smolders, 
“Bizim çözümümüzdeki fosfolipitlerin yüzde 75’i, bu temel besin 
maddesini elde etmek için mükemmel olan kolin taşımaktadır” 
diyor. “Akonino ® ELIP, DHA ve ARA’nın yanı sıra doğal yumurta 
sarısından kaynaklanan kolin içermektedir.”

Daha yüksek biyoyararlanım
Bebek mamasında DHA ve ARA gibi hayati bileşenlerin 
biyoyararlanımının arttırılması önemlidir. Klinik olarak (Carnielli, 
V.P et al.), bebek mamasında, fosfolipidlere bağlı DHA’nın, 
trigliseritlere bağlı DHA’dan daha yüksek biyoyararlanıma sahip 
olduğu gösterilmiştir. Son araştırmalar*, DHA’nın kan-beyin 
bariyeri boyunca geçmesi de dahil olmak üzere sindirim ve 
dokuya ulaşmada, PL-DHA’nın trigliserit formundaki DHA’dan 
daha etkili olduğunu doğrulamaktadır. Benzer şekilde, daha 
yüksek ARA seviyeleri (Wijendran V., et al.) ve kolin (Hirsch, 
M.J., et al.) fosfolipidlere bağlandığında dokuda bulunur. Lotte 
Smolders, “Gelişimimiz sırasında anne sütünün PL’ye bağlı 
formdaki çok önemli yağ asitleri parçalarının bir kısmını sağlamak 
için tasarlanmasının bir nedeni olduğunu umuyorum” diyor.

*Liu, L., et al., Higher efficacy of dietary DHA provided as a phospholipid than as a 
triglyceride for brain DHA accretion in neonatal piglets, and Subbaiah, P.V., et al., Enhanced 
incorporation of dietary DHA into lymph phospholipids by altering its molecular carrier. 

Videoyu youtube.com
/c/aakab

adresinden izleyin.

PL’ye bağlı DHA
 Anne sütüne daha yakın, DHA’nın % 10-20’si PL-DHA’dır.
 Beyin gelişimi için esas

Beyindeki tüm DHA PL’ye bağlıdır
 Daha verimli emilim ve beyne ulaşma

DHA

COOH

PL’ye bağlı ARA
 Anne sütüne daha yakın, ARA’nın % 10-20’si PL-ARA’dır.
 Tavsiye ARA> DHA, ELIP 30’daki gibi
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PL’ye bağlı kolin
 Anne sütüne daha yakın
 Bebek gelişimi için esas
 Doğal form ve tuzlardan daha biyo-verimli
 Optimal doğal kolin kaynağı
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Choline

AAK’ın ELIP serisi - doğal ve benzersiz PL paketi

+

+

AAK’ın Akonino ® ELIP ürün serisinin faydaları.

Fosfolipitlerin (PL)% 20’si sindirim olmadan doğrudan bünye içinde emilirler
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AAK – The Co-Development Company
Ortak gelişim şirketi. AAK’nın bu marka taahütü müşterilerine tam olarak ne vaat 
ediyor? Basitleştirilmiş bir şekilde; AAK’nın müşterileri için katma değerli çözümler 
yaratmak adına fikir aşamasından ürün lansmanına kadar an be an müşterisi ile birlikte 
çalışması anlamına geldiğini söyleye biliriz. Peki bu birlikte geliştirme prensibi nasıl 
çalışıyor? Insight , AAK’ın dünya çapındaki bazı ekiplerinden yakın zamandaki başarılı 
ortak geliştirme hikayelerini paylaşmalarını istedi.

 Geçen yıl, ürünlerinden birinde sorun yaşayan pastacılık 
segmenti müşterimiz AAK’ya ulaştı ve sorunu hakkında bize 
danıştı. Müşterimizin perakende müşterisi tarafından Birleşik 
Krallık’ta stoklanan popüler tatlı bir pişmiş ürünün, hamuru 
fazla yumuşak hale gelmeden önce sadece 3 günlük raf ömrü 
bulunuyordu. Perakendeci için, bu, tüketicilere zamanında 
satılmadığında ürünlerin boşa gideceği anlamına geliyordu. 
Bu arada pastacılık müşterimiz de raflara sürekli taze ürün 
koyabilmek adına haftanın 6 günü çalışıyordu.

Bu yılın başlarında, soğutulmuş sütlü atıştırmalıklar segmentinde 
yer alan önemli bir üretici, tedarik zincirinde hem kalite hem de 
üretim problemleri ile sonuçlanan bazı ciddi sorunlarla karşı 
karşıya kaldı.
 Üreticinin girdisine dayanarak, AAK’dan bir ekip, hammadde 
hacimlerinin uygun kalitede kullanılabilirliğini güvence altına 
almaya ve sorunsuz performans sağlamak için tesise özel bir 
çözüm geliştirmeye başladı. 

 Gıda endüstirisi zor zamanlardan geçiyor, sağlık hedefleri, 
yeni yasal düzenlemeler ve artan maliyetler ile uğraşırken bir 
yandan da sadık tüketicileri mutlu etmek ve yeni müşteriler elde 
etmek için çalışıyorlar.
 Bir kahvaltılık gevrek üreticisi, şeker azaltma hedeflerine 
ulaşmanın aşırı atık anlamına geldiğini fark etti. Ürünün bir 
kısmı üretim ekipmanına yapışarak üreticiyi orijinal standartlara 
göre yüzde 40 atıkla yüz yüze getiriyordu.
 AAK ekibi, müşterinin tesisini gezip, ekipmanlarını inceledi 
ve akabinde bir dizi analiz ve deneme sürecinin sonunda müşteri 
için yenilikçi bir çözüm geliştirdi; fabrika ekipmanının belirli 
noktalarına uygulanacak özel bir tava yağlama yağı; Rolloff 
200 Sun. 

 Sonuç olağanüstüydü ve müşteri artık verimde normale 
dönerek şekerin azaltılmasına bağlı hiçbir ziyan yaşamazken, 
tam da tüketicisinin arzu ettiği lezzeti yakaladı. Bu proje, AAK 
inovasyonunun iş verimliliğini etkilemeden müşterilerin çok 
sevilen ürünlerinin kalitesini korumalarına yardımcı olmak için 
nasıl büyük fırsatlar sunabileceğini göstermektedir.

Mike Edson
Müşteri İnovasyon Müdürü, AAK İngiltere

Gary Chapman
Kıdemli Muhasebe Müdürü, AAK İngiltere

Avrupa’da Co-Development

Soğutulmuş sütlü atıştırmalıklarda maksimum verim ve sıfır ödün

Avrupa’da Müşteri Ortak Gelişimi

Atıksız - ziyansız %100 lezzet! İnovasyon AAK müşterisine nasıl yardımcı oldu?

 AAK ekibi, birlikte bir çözüm geliştirmek için müşterilerimizin 
uzmanlarıyla güçlerini birleştirdi. Birkaç farklı yağ kombinasyonu 
denedik, sonunda yeni bir ürün olan Akobake 122 ile bir çözüme 
ulaştık. Sonuç? Ürün için ilave iki günlük raf ömrü, fırıncı için 
işçilik maliyetlerinde azalma ve perakendeci için daha az atık. 
Ve sonuçta, daha gevrek, daha sıkı bir hamur zevkine varabilen 
bir tüketici.
  12 aylık bir süre zarfında, müşterimiz işgücü, üretim ve 
ziyan maliyetlerinde yaklaşık 1 milyon £ tasarruf sağlamanın 
yanı sıra, kendi müşterisiyle olan ilişkisini de potansiyel olarak 
güçlendirmiştir. Bu çalışmanın AAK için sonucu ise, katma değerli 
çözümler sağlayan yelpazemize yeni bir ürün eklenmesi ve 
hepsinden önemlisi; hedeflerini yerine getirmesinde kendisine 
yardımcı olduğumuz müşterimizin bize duyduğu güveni 
tazelememiz oldu. 
 Bu çalışma ortak geliştirme yaklaşımımızın çarpıcı 
örneklerinden biri oldu. Müşterilerimizin zorluklarını karşılamaya 
ve ürünlerimize gerçekten değer katmaya yardımcı olmak için 
bilgi, beceri ve yeteneklerimizi bir araya getirdi.
 
Jill Ellis
Müşteri İnovasyon Müdürü, AAK İngiltere

Tracey Moss
Kilit Müşteri Yöneticisi, AAK İngiltere

Implement
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AAK’ın ortak geliştirme 
yaklaşımının beş 

katma değerli 
aşaması.

Avrupa’da Co-Development 

AAK, hamur işine daha uzun raf ömrü vererek müşteriye 1 milyon £ tasarruf sağladı.

Kısa bir süre içerisinde endüstriyel ölçekli denemeler için 
kullanılacak bir formülasyon seçildi. Hızlanma sırasında, 
belirlenmiş gereksinimleri ve spesifikasyonları karşılama 
yeteneği yakından takip edildi. Yinelemeler, müşteri ile 
birlikte test etme ve tadım yoluyla, lezzet, işlevsellik ve 
sürdürülebilirlik gereksinimlerinden sıfır ödün vererek nihai 
bir ürün spesifikasyonu üzerinde anlaşıldı.
 Bu yakın işbirliği, üreticinin artan pazar talebini 
karşılayabilmesini sağladı. İlk müşteri etkileşiminden 
perakendecilerdeki son soğutulmuş sütlü atıştırmalara dek 
bu süreç dokuz aydan az sürdü.

Daan Wagter
Müşteri İnovasyon Müdürü, AAK Hollanda

Daan Lugard
Satış Müdürü, AAK Hollanda



Üretim Tesisleri
Özelleştirme Tesisleri
Satış Ofisleri
Kaynak İşlemleri
Müşteri İnovasyon Merkezleri

Daha fazlası için
www.aak-tr.com
www.aak.com

AAK, katma değer sağlayan bitkisel sıvı ve katı yağların dünyadaki
lider tedarikçisidir. 

Yiyecekler ve özel beslenme uygulamalarındaki lipid teknolojisindeki 
uzmanlığımız, geniş hammadde çeşitlerimiz ve geniş proses kapasitemiz, 
Çikolata, Kakaolu ürünler ve Şekerleme, Pastacılık, Özel Beslenme 
Gereksinimleri, Gıda Bileşenleri ve Kişisel Bakım gibi pek çok sektörde 
yenilikçi ve katma değer yaratan çözümler sunmamızı sağlamaktadır. 

AAK’nin kanıtlanmış uzmanlığı, sıvı ve katı yağlar konusundaki 140 yılı 
aşkın deneyimine dayanmaktadır. Eşsiz birlikte geliştirme yaklaşımımız, 
kalıcı sonuçlar için müşterilerimizin beceri ve teknik bilgilerini kendi 
yeteneklerimiz ve anlayışımızla bir araya getiriyor.

Nasdaq Stockholm’un listesinde yer alan ve İsveç’in Malmö’deki genel 
merkezimizle AAK’nin, 20 farklı üretim tesisi, 25’ten fazla ülkede satış 
ofisleri ve 3.600’den fazla çalışanı bulunmaktadır. 
 

Biz AAK’yız - The Co-Development Company.

Biz AAK’yız


