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Mühlenchemie 90 yıldır bütün dünyadaki un fabrikalarını,
unun işlenme özelliklerini iyileştiren özenle belirlenmiş 
katkı maddeleri ve tam olarak değişik ülkelerin besin öğesi 
ihtiyacına göre hazırlanmış olan ülkeye özel ön karışımlar 
ile desteklemektedir. İçinde bulunduğumuz süreçte artık 
un iyileştirme maddelerinin uluslararası düzeyde lider 
tedarikçisi olarak, 100’ü aşkın ülkeye Mühlenchemie 
ürünlerinin sevkiyatını gerçekleştirmekteyiz. Bu talep her 
geçen gün artmaktadır. Çünkü vitamin ve mineral madde 
karışımlarına yönelik talep büyümekte, unun zengin-
leştirilmesi çoğu ülkede artık yasal zorunluluk haline 
gelmektedir. Halihazırda müşterilerimizin isteklerini ve 
ilgili pazarın gerekliliklerini karşılayacak 250 adet özel 
ön karışım sunmaktayız.

Türkiye’deki ARGE ve uygulama laboratuvarımız dışında 
merkez ARGE yapılanmamız Ahrensburg, Almanya’da 
bulunmaktadır. 3.000 m2 üzerine kurulu özel laboratu-
arlarda yenilikçi ürün çözümleri elde edilmektedir. En 
uygun çözümleri sunacak şekilde hazırlanan etken madde 
bileşikleri, Wittenburg’daki karışım tesisimizde üretil-
mektedir. Bu şekilde her müşteri, kendi ihtiyacına göre 
uyarlanmış, reçete uygunluğu tam olarak sağlanmış bir 
mikro besin karışımını alacağından emin olabilmektedir. 
Bu, müşterilerimize verdiğimiz kaliteye yönelik bir sözdür, 
dünya genelindeki sağlığı arttırmaya yönelik çalışmalar 
açısından ise, dünyada milyonlarca insanın hayatını kur-
taran ve aynı zamanda sağlık sektöründeki maliyetlerin 
düşürülmesine katkı sağlayan büyük bir adımdır.

Besin öğesi eksikliği dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını tehdit etmektedir. Hayati önem
taşıyan vitaminler ve mineral maddelerin eksikliği, performans bozukluğu, büyümenin engellenmesi, 
sinir sisteminde hasarlar ve yüksek enfeksiyon riski gibi tipik klinik tablolar oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
unun mikrobesinlerle zenginleştirilmesi, dünya genelinde yaşanan besin öğesi eksikliğine karşı
yürütülen mücadelede önemli bir başarı faktörüdür.

Mühlenchemie – besin
öğesi eksikliğine karşı 
yürütülen mücadelede 
güçlü iş ortağınız. 
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Dünya genelinde dengeli 
beslenmeye duyulan açlık,
bizim onu doyurmaya yönelik 
kararlılığımız kadar büyüktür.

4 Unun zenginleştirilmesi



Dünya genelindeki un zenginleştirmesi –
Büyük bir başarı hikayesi 
Endüstriyel olarak üretilen unun dünya genelindeki 
tüketimi yüksektir. Vitamin ve mineral madde içeren un, 
besin öğesi yetersizliklerinin önlenmesine önemli oranda 
katkı sağlamaktadır. Bu nedenle hükümetler, uluslara-
rası vakıfl ar, sivil toplum örgütleri ve Mühlenchemie gibi 
şirketler, unun dünya genelinde ilave besin öğeleriy-
le zenginleştirilmesini başarıyla desteklemektedir. 76 
ülkede unun zenginleştirilmesi yasa ile öngörülmüştür. 
3 ülke gönüllü olarak Dünya Sağlık Örgütü – WHO’nun 
önerilerine uymaktadır ve un zenginleştirme programla-
rına katılmaktadır, 22 ülke ise planlama aşamasındadır. 

Unun zenginleştirilmesi: Ülke ekonomisi 
için bir artı 
Unun zenginleştirilmesi sayesinde sağlanan maliyet 
tasarrufu hususunda iki etkileyici örneği Şili ve ABD teşkil 
etmektedir. Unun folik asit ile zenginleştirilmesi için 
harcanan bir US-Doları başına Şili’de tıbbi amaçlar için 
yapılan harcamalardan 11,8 US-Dolar tasarruf sağlanabil-
miştir. Bu durum ABD örneğinde daha da belirgin hale 
gelmektedir: Folik asit ilavesi sayesinde, Spina bifida 
hastası olan çocukların tedavisi ve bakımı için oluşan 
maliyetlerde her yıl için 145 Milyon US-Dolar azalma 
gerçekleşmiştir. 

Sürdürebilirlik: FFI, GAIN ve WHO
Giderek daha fazla sayıda ülke, global beslenme yeter-
sizliğinin ortadan kaldırılmasını desteklemektedir. Dünya 
genelinde 22 ülke, besin hakkını, ulusal mevzuatlarına 
veya anayasalarına dahil etmiştir. Eylül 2012 tarihli ‘Binyıl 
Kalkınma Hedefl eri’ (İng. Millennium Development Goals’ 
(MDGs)) adlı program ile 187 ülke, ‘2015 yılına kadar geliri 
günlük 1 Dolar’dan daha az olan dünya nüfus sayısını ve 
açlık çeken insan sayısını yarı yarıya düşürmeyi’ taahhüt 
etmektedir. Yetersiz beslenmeye karşı yürütülen müca-
delede, üniversitelerden, kamu kuruluşlarından ve özel 
sektörde faaliyet gösteren şirketlerden oluşan  Un Zengin-
leştirme Girişimi (İng.: Flour Fortification Initiative (FFI) 
önemli bir rol oynamaktadır. Dünya genelinde görülen 
yetersiz beslenmenin önüne geçmek için, Mühlenchemie 
FFI, Küresel Beslenmeyi İyileştirme İttifakı (İng.: Global 
Alliance for Improved Nutrition (GAIN)) ile sıkı bir işbirliği 
içerisindedir. Mühlenchemie, vitamin ve mineral madde 
yetersizliklerine ülkeye özgü bir çözüm bulma hedefin-
den ilham alarak, ELCOvit ürün ailesinin özel mikrobesin 
bileşiklerini geliştirmiştir.

Az para karşılığında daha fazla besin
Beslenme yetersizliğinin dengelenmesine sağladığı büyük 
sağlıksal ve iktisadi fayda ile kıyaslandığında, unun zen-
ginleştirilmesinin maliyeti düşüktür. EMORY Üniversitesi, 
Rollins School of Public Health kamu sağlığı okulu tarafın-
dan verilen bilgilere göre unun zenginleştirilmesi için ya-
pılan harcamalar kişi ve yılbaşına 50 sent ($) mertebesin-
dedir. Zenginleştirme cinsine ve ihtiyaç duyulan miktara 
göre maliyetler 10 sent ($)’e dahi düşürülebilmektedir. 
Modern değirmenlerin genelde unun zenginleştirilme-
si için en iyi biçimde donatılmış olmasından dolayı, 
zenginleştirme sürecinde devam eden akışta sadece ön-
karışımların satın alınmasından kaynaklanan maliyetler 
oluşmaktadır ki bu maliyetler de bir ton un başına birkaç 
US-Dolar mertebesindedir. 

Haziran 2013 itibariyle un zenginleştirmesinin durumu. 76 ülke unun en 
azından demir ve/veya folik asit ile zenginleştirilmesini talep etmektedir.

Buğday ununun zenginleştirilmesi hakkında mevzuat

Zenginleştirmenin başarısı

zenginleştirme sonrasında

zenginleştirme öncesindeYeni doğanlarda (her 1.000 doğum başına) 
sinir sistemi kusurları

Kaynak: FFI, 2013
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Mikrobesin ilavesinin maliyeti
düşüktür – ancak mikrobesin 
yetersizliğinin giderilmemesi 
yaşamlara mal olur.
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Hayati önem taşıyan besin öğeleri:
Vitaminler ve mineral maddeler
Vitaminler, mineral maddeler ve iz elementler, vücudun 
önemli fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlarlar ve 
biyokatalizör olarak organizmadaki neredeyse bütün 
metabolik işlemlere iştirak halindedirler. Vitaminler, kar-
bonhidratların, proteinin, yağın ve mineral maddelerin 
yıkılmasını ve yeniden yapılandırılmasını sağlar. Mineral 
maddeler, sinir sinyallerinin iletilmesini ve kasların çalış-
masını kontrol ederler. Vitaminler, mineral maddeler ve 
iz elementler çok önemli olmalarına karşın bunlar vücut 
tarafından yeterli miktarda sentez yoluyla oluşturula-
mamakta ve depolanamamaktadır. Bu nedenle insan, 
tükettiği gıdalar yoluyla bu elzem mikro besin öğelerini 
günlük olarak sağlamak durumundadır. 

Un: Önemli bir besin öğesi taşıyıcısı
Makarna ve unlu mamuller neredeyse bütün ülkelerin te-
mel gıdasıdır. Her yıl 600 milyon ton buğday ve mısır unu 
üretilmekte ve makarna, ekmek ve diğer unlu mamuller 
olarak tüketilmektedir. Unun dünya genelinde temel besin
maddesi olarak kullanılıyor olması şunu göstermektedir: 
Un nüfusun büyük bölümüne – bölgesel ihtiyaçları 
karşılayacak içerikte-  vitamin ve mineralin sağlanması 
için mükemmel bir araçtır.

Bileşenler Birim
ppm = milyonda 

kısım

Tam tahıl Kepek Buğday Rüşeymi Un, Tip 550

Mineral madde % 1.67 6.15 4.2 0.47

Demir ppm 32 160 8.5 10

Folik Asit ppm 0.87 1.95 5.2 0.16

Karotenoid ppm 0.2 0.055 0.62 iz miktarda

B1 vitamini ppm 4.62 6.5 20 1.1

B2 vitamini ppm 0.94 5.1 7.2 0.45

B6 vitamini ppm 2.69 7.29 4.92 1

Buğdayın ve bazı öğütülmüş buğday mamullerinin vitamin ve mineral madde miktarı

Un üretiminde besin öğesi kayıpları
İnce beyaz un üretiminde hububat tanelerinin kabuk 
kısmı unsu kısımdan ayrılmakta ve işlemeyi zorlaştıracak 
olan kısımlar undan ayrıştırılmaktadır. Ancak, bu süreç 
esnasında önemli besin öğeleri de kaybolmaktadır. Bu 
nedenle açık renkli un artık sadece başlangıçtaki vitamin 
ve mineral madde miktarının onda biri ile üçte biri ara-
sında bir miktarı içerir. Unun daha sonra önkarışımlar ile 
zenginleştirilmesi, kolay ve buna ilaveten uygun maliyetli 
bir metoddur. Bu metod sayesinde açık renkli unun iyi 
derecedeki işlenme özellikleri muhafaza edilmekte ve 
besin kayıpları dengelenmektedir.

Unun zenginleştirilmesi:
Bireysel (ihtiyaca özgü) bir çözüm
Unun vitaminler ve mineral maddeler ile zenginleştiril-
mesi, toplum sağlığını desteklemekte ve dünya gene-
linde yaşam beklentisinin daha yüksek olmasına katkı 
sağlamaktadır. Fakat unun zenginleştirilmesi her toplum 
için aynı değildir. Katkı maddelerinin bileşimi tam olarak 
ülkenin ihtiyaçlarına göre uyarlanmak zorundadır. Bu 
nedenle, ilk önce, besin öğesi eksikliği türünün, boyu-
tunun, kişi başına unlu mamul ya da makarna tüketim
miktarının ve önkarışımın ilave edildiği unun hangi öğütme 
derecesi –randımana- sahip olduğunun açıklığa kavuştu-
rulması önemlidir. 
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A Vitamini: Eksikliği körlüğe neden olur.
WHO’nun tahminlerine göre dünya genelinde okul öncesi 
çağındaki çocuklardan 127 milyonunda A-Vitamini-eksikliği 
bulunmaktadır. 13,8 milyon çocukta A-Vitamini-eksikliği, 
görme yeteneğinin kısıtlı olmasına yol açmaktadır. 
500.000’e varan sayıda çocuk her yıl kör olmaktadır. Bun-
ların yaklaşık olarak yarısı, kör oldukları günü takip eden 
bir yıl içerisinde vefat etmektedir. A-Vitamini-eksikliği en 
yaygın olarak Afrika’da ve Güneydoğu Asya’da görülmek-
tedir. Çocukların yanında hamile kadınlar ana risk grubu 
sayılmaktadır. A-Vitamini-eksikliği olan yaklaşık 600.000 
kadın her yıl doğum esnasında ölmektedir.

Folik asit: Doğum öncesi gelişim için
vazgeçilmezdir.
Her yıl doğan 130.000 milyon bebekten 200.000’ininde 
kalıtımsal bozukluk görülmektedir. Bu bozuklukların yüzde 
70’inin her gün 0,4 mg folik asit katkısı ile önlenebilecek 
olduğu tahmin edilmektedir. Bu tahmini doğrulayan bir
örneği ABD ve Kanada sunmaktadır. Bu iki ülkede una folik 
asit ilavesi yasa ile öngörülmüştür. Bu düzenlemenin 
yürürlüğe girmesinden itibaren eskiden söz konusu olan 
sayının sadece yarısı kadar çocuk örneğin spina bifida gibi 
sinir sistemi bozukluğu, anansefali veya dudak-çene-
damak yarığı ile dünyaya gelmektedir. 

A Vitamini besinlerle alınır veya ön kademeler olan 

Provitamin A veya karotenden oluşturulur. Protein 

sentezini teşvik eder, hücre büyümesini etkiler ve 

cilt ve mukoza zarlarının fonksiyonlarını ve yapısını 

güçlendirir. Ayrıca beyaz akyuvar ve antikor oluşumunu 

harekete geçirir. Rodopsinin önemli bir bileşeni olarak 

A vitamini, ışığın sinirsel iletilere dönüştürülmesine 

önemli ölçüde iştirak etmektedir. A vitamini eksikliği 

(hipovitaminoz) enfeksiyon duyarlılığının yüksek olma-

sına, gece körlüğüne, görme keskinliğinin azalması-

na, doğurganlık bozukluklarına, yorgunluğa ve çocuk 

yaşında kemik büyüme bozukluklarına yol açmaktadır. 

A Vitamini ile ilgili…

Folik asit, elzem bir B-vitaminidir. Enzimlerle kombine 

edildiğinde, DNA ve RNA’nın üretilmesi için önemli olan 

bazı amino asitlerin (metiyonin, glisin, serin, sistein) 

sentezine katkı sağlar. Bu nedenle folik asit, özellikle 

akyuvarlar ve alyuvarlar ile mukoza zarı hücrelerinin 

hücre olgunlaşmasını, hücre farklılaşmasını ve hücre 

bölünmesini teşvik eder. Özellikle embriyolar, hücre 

bölünme oranı yüksek olduğundan dolayı, folik asit 

eksikliğine çok hassas bir reaksiyon gösterir. Bu nedenle, 

folik asitin yetersiz alımı, çoğunlukla bebeklerde merkezi 

sinir sisteminde hasarlar veya bir açık sırt gibi kalıtımsal 

bozukluklar meydana gelmektedir. Önerilen günlük 

folik asit dozu bir insan için 200 μg, hamile kadınlar için 

takriben 400 μg’dir. 

Folik asit ile ilgili…
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Demir elementi insan vücudundaki en önemli iz 

elementlerden sayılmaktadır. Oksijeni taşıyan protein 

olan hemoglobinde ve kas proteini miyoglobinde 

demir mevcuttur. Oksijenin kanda taşınması, oksijen 

yükseltgenmesi, mitokondriyal elektron nakli ve enerji 

metabolizması gibi önemli hücre fonksiyonları demirin 

yeterli düzeyde olmasına bağlıdır. Günlük demir ihtiyacı, 

yetişkinlerde 8 ile 14 mg/gün arasındadır ve hamile 

kadınlarda 27 mg/gün ‘e varmaktadır. Besinlerle yeterli 

miktarda demir alınmadığında, hücrelere oksijen temi-

ni yetersiz kalır. Bunun sonucunda ise kansızlık, bağı-

şıklık sisteminde zayıfl ama, yüksek derecede yorgunluk 

ve konsantrasyonda zayıfl ama meydana gelir. 

Unun demir ile zenginleştirilmesi
Demir ilavesi açısından, özellikle unun öğütülme derecesi 
büyük bir rol oynamaktadır. Unun inceliğine bağlı olarak 
farklı tiplerde demir kullanılması önerilebilir. Bu noktada 
demir fumarat, demir-III-sodyum-EDTA, elektrolitik 
demir ile demir sülfat ve demir fosfat arasında ayrım ya-
pılmalıdır. Yapılan en son araştırmalar, bunların arasında 
gıda katkı maddesi olarak en etkin olanın demir-III-
sodyum-EDTA olduğunu göstermektedir. Bu nedenle 
özellikle esmer, yüksek randımanlı unun zenginleştirilmesi 
için çok elverişlidir. Unun zenginleştirilmesi için  önerilen 
diğer bileşikler demir fumarat, demir sülfat ve çift 

 konsantrasyonla elde edilen elektrolitik demirdir.

Demir eksikliği: Aneminin ana nedeni
Anemi (kansızlık) beslenmeye bağlı en yaygın hastalıktır. 
WHO Anemi hastalarının sayısını takriben iki milyar olarak 
tahmin etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde her iki 
hamile bayandan biri ve okul öncesi çağdaki çocukların 
yüzde 40’ı bu hastalıktan muzdariptir. Günlük diyetteki 
demir yetersizliği, aneminin ana nedeni sayılmaktadır. 
Gereğinden az demir alımı hastalık  riskini arttırmaktadır; 
yetişkinlerin üretkenliği azalır ve gebelikte anne ölümü 
artar. Ayrıca demir eksikliğinin embriyo gelişimi üzerinde 
etkileri vardır. Yeni doğanlarda zeka geriliği ve kalıtımsal 
bozukluklar meydana gelebilmektedir. Unun demir ile 
zenginleştirilmesi, bu hastalıkları her zaman engelleyemese 
de, bunların önlenmesine önemli  katkı sağlamaktadır.

Elektrolitik demir
(Tedarikçi A)

Elektrolitik Demir 
(Tedarikçi B)

Ferro Sülfat

Ferro Fumarat 
(Tedarikçi A)

Ferro Fumarat
(Tedarikçi B)

Ferrik Sodyum EDTA

Demir bileşiklerinin çeşitli şekilleri

Ferrik Ortofosfat Ferrik Pirofosfat

Demir ile ilgili…
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Demir-Sodyum-EDTA

Demir pirofosfat
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Demir fumarat

Elektrolitik demir

0

Çeşitli demir bileşiklerinin demir içeriği (% olarak)
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ELCOvit: Besleyici değeri yüksek un 
için doğru çözüm
ELCOvit ön karışımları, tam olarak ilgili ülkenin besin 
ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmış olan karışımlar-
dır. Mikro besin kombinasyonları bölgesel yetersizlikler ile 
yeme içme alışkanlıkları ve gıdaların temin edilebilirlik 
durumları dikkate alınarak planlanmaktadır. Yüksek dü-
zeyde hassas olan bu ürünler, Avrupa’nın en modern 
karıştırma tesislerinden birinde üretilmektedir. ELCOvit 
ön karışımları oksijen geçirmez alüminyum ambalajların 
içine doldurulmakta ve sağlam kartonların içine yerleş-
tirilmektedir. Böylece vitaminler uzun süren taşıma ve 
depolama süreleri boyunca optimum düzeyde korunmuş 
olmaktadır. 

ELCOvit-ön karışımlarının avantajları:
•    Yasal gerekliliklere uygun un için standart ön karışım-

ları (farklı ülkelere göre) ayrı ayrı uyarlanmış şekilde 
bulma imkanı

•    Unlu mamuller, makarna, bisküvi, kahvaltılık gevrekler 
vb. için hazırlanan ön karışım içeriklerinde, öngörülen 
işleme kayıplarının göz önünde bulundurulmuş olması

Beslenme yetersizliğini gidermek 
doğru vitamin-mineral ön 
karışımı ile mümkündür.

•    Ön karışımların geliştirilmesinde ve üretilmesinde 

uzun yıllara dayanan deneyim
•   Alüminyum ambalaj 
•    Örneğin BASF’nin A vitamini gibi çok dayanıklı hammadde 

kalitelerinin kullanılıyor olması
•    Hazır ön karışımlar sayesinde mikro besinlerin işletmede 

ayrı ayrı hassas olarak  tartılması gerekliliğinin ortadan 
kalkması

•  Üretim sürecine entegrasyon kolaylığı

Mühlenchemie vitamin ön karışımları:
Deneyim ile en yeni teknik bilgilerin sentezi
Mühlenchemie on yıldır ilgili pazara yenilikçi ELCOvit  ön 
karışımlarını sunmaktadır. FFI, GAIN, WFP, U.S. Wheat 
Associates ve Dünya Sağlık Programı (WFP) gibi ünlü örgütler 
ile aramızdaki işbirliği, satışa sunduğumuz ürünleri 
sürekli olarak uluslararası ihtiyaca uygun bir şekilde daha 
da geliştirmemizi garanti etmektedir. Müşterilerimizin 
ELCOvit ürünlerini mümkün olan en etkin biçimde kulla-
nabilmesi için, ayrıca seminerler, sempozyumlar ve teknik 
destek sunmaktayız. 

10 ELCOvit ön karışımları



Ürün Bölge

ELCOvit 2027
Fas

ELCOvit 2227

ELCOvit 11349 Fildişi sahilleri

ELCOvit 2159 GH Gana

ELCOvit 12350
Güney Afrika

ELCOvit 12351

ELCOvit 2639 Irak 

ELCOvit 10646
Kamerun

ELCOvit 12266

ELCOvit 12110
Kenya

ELCOvit 12109

ELCOvit 2475
Kongo

ELCOvit 2475 EF

ELCOvit 12045
Mali

ELCOvit 12046

ELCOvit 2639 Mısır

ELCOvit 12279 Mozambik

ELCOvit 2017 N1 Nijerya

ELCOvit 2310 Sudan

ELCOvit 11460
Tanzanya

ELCOvit 11463

ELCOvit 12119 Togo

ELCOvit 2654
Uganda

ELCOvit 2655

ELCOvit 2699 Zambiya

Afrika

Ürün Bölge

ELCOvit BD 2 Bangladeş

ELCOvit 2062 Çin

ELCOvit 2033 

Endonezya

ELCOvit 2033 EF

ELCOvit 2033 ES

ELCOvit 10500

ELCOvit SNI

ELCOvit 28414

Filipinler
ELCOvit 28414 EF

ELCOvit 2414

ELCOvit 10524

ELCOvit IN-WB-01

Hindistan

ELCOvit IN-WB-02

ELCOvit IN-TN 01

ELCOvit IN-RJ 01

ELCOvit IN-GJ 01

Asya

Ürün Bölge

ELCOvit 11310 Malezya

ELCOvit PK Pakistan 

ELCOvit 2484 Tayvan 

ELCOvit 2270 Vietnam

Asya

Orta Asya

Ürün Bölge

ELCOvit 28190
Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Moğolistan, 
Tacikistan

ELCOvit 2281 Özbekistan

Ürün Bölge

ELCOvit 2039 TT
ABD

ELCOvit 28507

ELCOvit 2035 RCH Arjantin, Şili

ELCOvit Bol-10 Bolivya

ELCOvit 2072 Brezilya

ELCOvit 10216 Ekvador

ELCOvit 29408
Kanada

ELCOvit 210096

ELCOvit 3014 Kolombiya

ELCOvit 4034 EF Kosta Rika

ELCOvit 4100 Meksika

ELCOvit 2034 EF Orta Amerika 

ELCOvit 2080 Paraguay

ELCOvit 2058 Peru 

ELCOvit 2268 ES
Uruguay

ELCOvit 2268 EF

ELCOvit 2015 Venezuela

Kuzey/Güney Amerika

Avustralya

Ürün Bölge

ELCOvit 29252
Avustralya

ELCOvit 29257

Birleşik Krallık

Ürün Bölge

ELCOvit 29508 Birleşik Krallık 
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A Vitamini: Elzem ve aynı zamanda yüksek 
derecede hassas
Sağlığın korunması bakımından A vitaminin üstlendiği rol 
ne kadar belirleyici ise, UV-ışınına, oksijene, sıcaklığa 
ve rutubete karşı hassasiyeti de o kadar ileri düzeydedir. 
Zenginleştirilmiş unun ana kullanım alanlarında çoğu 
zaman tropikal iklim koşulları hakim olduğu için, A vitamini 
çok hızlı bir şekilde etkinliğini kaybedebilmektedir. Bu 
nedenle Mühlenchemie’nin bu konuda belirlediği hedef, 
BASF’le partner olarak, zararlı çevre etkileri karşısında 
dayanıklı kalan ve uzun süre depolanabilir olan toz 
formunda bir A vitamini geliştirmek olmuştur.

ELCOvit A 250: Besleyici değeri yüksek
un için dayanıklı bir ürün
Elde edilen sonuç, ELCOvit A 250, yani dayanıklı bir A vi-
tamini palmitat tozudur. ABD Tarım Dairesi (United States 
Department of Agriculture = USDA) tarafından geliştirilen 
bir aktifl ik testi, ELCOvit A 250’nin, 45°C’de 21 günlük bir 
depolama süresinin ardından dahi yüzde 90’ın üzerinde 
bir dayanıklılığa sahip olduğunu ortaya koymuştur. 

Etkili ön karışımlar için piyasa 
bilgisi, uzmanlık ve sağlam bir 
temel gereklidir. 

Rakiplerin numuneleri yüzde 10 ile 70 arasında bir daya-

nıklılık gösterip işleme için gerekli olan yüzde 80’lik da-
yanıklılık endeksinin altına kalmışlardır. Bir başka testte, 
tropik yağmur dönemi süresince değirmende geçerli olan 
koşullar simüle edilmiştir. Sonuç: Karşılaştırma ürünlerin-
de topaklanma olurken ve etkinlikleri azalırken, ELCOVit A 
250 aktivite ve akışkanlığını muhafaza etmiştir. 

% 80 bağıl nem ve 35°C’de bir saatlik depolamanın ardından A-
vitamini tozunun topaklaşma eğiliminin karşılaştırması (sol tarafta 

karşılaştırma ürünü, sağ tarafta ELCOvital A 250 yer almaktadır).
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Mikro-kapsülleme: başarıya götüren anahtar
ELCOvit A 250’nin olağanüstü dayanıklılığından, BASF-beadlet 
teknolojisi sayesinde sağlanmaktadır. Bu teknoloji, yüksek 
etkinlikte bir antioksidan sistemle kombine edilmiş ürün 
eldesi için, çok hassas ve ürüne zarar vermeyen bir kurutma
teknolojisidir. Mühlenchemie, BASF ile sürdürülen bir stratejik
ortaklık sayesinde, Beadlet metodunun modifiye edilme-
sinde ve unun zenginleştirilmesi amacıyla kullanılacak A 
vitamininin üretimine uyarlanmasında başarılı olmuştur. Bu 
sayede kısa bir süre içerisinde normalde Beadlet-teknolojisi 
için imkânsız bir boyut olan 250 μm’lik bir elekten geçen bir 
A-vitamini-tozu üretilebilmiştir. 

 

(Kaynak: BASF)

Dispersiyon 
aşaması

Kurutma aşaması

Hammadde

Son ürün Hava

Topaklanmayı
engelleyici
ajan

Yağlı A vitamini konsantresi bir kapsülleme matrisinin 
ve suyun içerisinde en ince şekilde dağıtılır, emülsi-
yon haline getirilir ve düşük sıcaklıktaki bir kurutma 
odasına püskürtülür. Su hemen buharlaşır. Geriye 
kalan vitamin tozudur. BASF Beadlet metodu klasik 
metoda kıyasla şu avantajları sunar:

•   Yoğun Beadlet parçacıkları, daha az miktarda 
hapsolmuş hava ihtiva eder. Böylece daha az 
düzeyde hasar görür ki bu sayede A vitaminini 
oksijene karşı daha iyi korunmuş olur.

•   Beadlet parçacıklarının büyüklüğü 150 ile 250 μm 
arasındadır. Böylece klasik metotla üretilmiş ve 
partikül büyüklükleri 100 μm olan toza kıyasla 
oksijene maruz kalma açısından daha düşük yüzey 
alanına sahiptirler.

•   Her bir parçacığı saran ekstra güçlendirici nişasta 
kaplaması sayesinde  A vitamini ayrıca oksidasyona 
ve rutubete karşı korunur. Bu sayede ELCOvit A 250 
tropikal iklimde de stabilitesini ve  akışkanlığını 
muhafaza eder.

•    Dayanıklılığı daha da arttırmak için, ayrıca bu ürün 
oksitlenmeye karşı özel bir koruyucu ihtiva eder. 

Ek bölüm: BASF-Beadlet-Teknolojisi
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Müşteri talepleri ve doğru 
dozajlama: Her ikisine
de çok hassas bir yaklaşım 
gösteriyoruz.

ELCOvit vitamin ön karışımlarının 
alüminyum iç ambalajla sağlam 
karton kutulara hassas dolumu. 

14 Hassasiyeti sağlayan teknoloji



Kaliteli ürünlerin temelini oluşturan
etkenler: Yüksek düzeyde hassas olan
karıştırma teknolojimiz 
Toz şeklinde olan etken madde bileşikleri ve mikro besin 
ön karışımları, etkileri bakımından birbirini bütünleyen 
maddelerden oluşan karışım sistemleridir. Bu sistemler 
kendileri ile etkileşime girmeyen taşıyıcılara bağlanmıştır. 
Üretim prosesinde temel gereksinim, tartımdaki hassa-
siyet, tane büyüklüklerinin tekdüzeliği ve karışım bile-

şenlerinin homojen dağılımıdır. Vitaminlerde ve mineral 
maddelerde hassas maddeler söz konusu olduğu için, 
bileşenlerin bütün süreç boyunca ışığa, oksijene, rutubete 
ve yüksek ısıya karşı korunması önemlidir.  

İlaç üretimi standartlarına göre dizayn 
edilmiş olan karışım tesisimiz
Mühlenchemie, müşterilerine ilaç standartlarına uygun, 
birinci sınıf ön karışımlar sunabilmek için 1999 yılında 
Wittenburg’da vitamin ön karışımları, mineral madde 
karışımları ve un iyileştirme maddeleri için Almanya’nın 
en modern karışım tesislerinden birini kurmuştur. Bütün 
mikrobesinler burada itina ile ve gramı gramına uygun 
olacak şekilde karışım haline getirilmektedir. Çok kaliteli 

ön karışımlara ve etken madde bileşiklerine yönelik 
uluslararası talep giderek arttığı için, Mühlenchemie’nin 
üretimi o tarihten bu yana sürekli genişletilmekte ve 
ürün arzı büyütülmektedir, aynı zamanda yüksek kalite 
muhafaza edilmektedir.

Hassas karıştırma tekniğimizin özellikleri:
•   Mikro maddelerin eklenmesi ve homojen biçimde 

dağıtılması üzerine dizayn edilmiş, merkezi kontrollü, 
bağımsız üç adet  karıştırma hattı

•   Hassas dozajlamalı, izlenebilirliğe yönelik parti bazın-
da kayıt altına alınan ve konteyner numaralandırmalı 
tam otomatik karıştırıcı beslemesi

•   Modern işleme teknolojisi sayesinde en yüksek düzeyde 
reçete uygunluğu ve süreç güvenliği

•  Ürünlerin en hassas şekilde son ürün haline getirilmesi
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Unun zenginleştirilmesi, büyük itina gerektiren 
bir süreçtir. Uluslararası alanda çalıştığımız tüm 
müşterilerimize – sahip olduğumuz bilgi ve mo-
dern donanım ile- bütün bileşenleri doğru bir 
şekilde dozajlama konusunda yardımcı oluyoruz.

Tesisinizde gramı gramına hassas bir
dozajlama için: Dozajlama Makinası
Mühenchemie’nin EMCEtec Dozajlama makinası ile reçete-
ler gramı gramına tam uygulanabilmekte ve mikrobesinler 
karışım içinde en hassas biçimde dağıtılabilmektedir. 
Bu dozajlama makinası her üretim ve kontrol sistemine 
entegre edilebilmektedir ve kendisini zaten çoğu ülkede 
kanıtlamış durumdadır. 

Unun zenginleştirilmesi,
bir deneyim ve doğru 
donanım işidir.

Montaj ve kullanım konusunda da müşterilerimizin yanın-
da yer alıyoruz - güvenilir bir yerinde hizmet ile.

EMCEtec Dozajlama makinasının sağladığı 
avantajlar:
•  Paslanmaz çelik sayesinde dayanıklılık

•   Ürünün yan duvarlara yapışmasını önleme amaçlı 
geliştirilmiş karıştırıcılı dairesel huni

•   Helezonun tamamen ve sürekli olarak yeniden doldu-
rulması için özel olarak geliştirilmiş ikinci karıştırıcı

•   Bireysel olarak çalıştırılabilen karıştırıcı ve helezon 
motorları

•  Kolay kullanım ve temizleme 

EMCEtec Dozajlama makinası
ile un zenginleştirme süreci 

Un girişi Un çıkışı 

Yaklaşık 4 m

Taşıma helezonu 

EMCEtec dozajlama 
makinası
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Mühlenchemie testleri ile her şey kontrol 
altında
Unun zenginleştirilmesi, sürekli bir kalite kontrolü gerek-
tirir. Katkı maddelerinin konsantrasyonunu ve homojen 
dağılımını kontrol etmek için, Mühlenchemie, nicel ve 
nitel un analizleri için bir dizi test kitleri sunmaktadır 

•  Kullanımı kolay ve yarı nicel testler 

 - demir nokta testi 

 - Un için A vitamini test kiti

•  BioAnalyt test kiti vasıtasıyla nicel analizler

 - Demir test kiti (iCheck IRON)

 - A vitamini test kiti (iCheck FLUORO)

•   Mühlenchemie laboratuarında ya da uluslararası akre-
dite SGS laboratuvarlarında yapılan nicel analizler

4. Mühlenchemie Sempozyumunda 
sergilenen dozajlama makinası
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Asıl önemli olan objektifl iktir
Biz müşterilerimize – en yüksek kalitede – bireysel çözümler 
sunuyoruz. Mühlenchemie’nin bütün kalite standartlarını 
sağladığını güvence altına almak için, bağımsız akredite 
enstitüler tarafından şirketimizde düzenli denetimler
gerçekleştirilmektedir. Üretim metodundan bütün sistemin
kontrolüne kadar her şey titizlikle denetlenmektedir.
Kullanılan ham maddelerin menşei hakkında sahip olu-
nan detaylı bilgiler bizim kalite yönetimimizi tamamla-
maktadır.

Üretim süreci boyunca kalite yönetim sistemi:
•  Metal dedektör ile otomatik standart kontrol

•   Temizlenmesi kolay tesis yapısı

•   Merkezi süreç kontrol sistemi

•   Hammaddelerin ve bitmiş ürün partilerinin izlenebilirliği  

•   Hijyen kontrolü ve izlenebilirliği 

•   Laboratuarımız ve ilaveten bağımsız akredite laboratu-
varlar tarafından yapılan testler

•   Kaliteyi kesin güvence altına almak adına düzenli 
uygulanan dayanıklılık testleri 

•   Çarpraz kontaminasyonun önlenmesi açısından 
birbirinden fiziksel olarak ayrılmış üretim hatları ve 
malzeme taşıma sistemi

•   Asılı toz nedeniyle kontaminasyonun önlenmesi için 
açık üretim yerlerinin aspirasyonu 

•   ISO 9001:2008 ve IFS Higher Level’e göre belgelendiril-
miş kalite yönetimi
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Biz en yüksek kaliteyi
sunuyoruz ve bunun
sürekliliği için söz veriyoruz.

Örgütler 

www.ff inetwork.org
Flour Fortification Initiative 

www.adb.org 
Asian Development Bank

www.unicef.org 
United Nations Children’s Fund

www.who.int
World Health Organization

www.paho.org 
Pan American Health Organization

www.sustaintech.org
Sharing Science and Technology to improve 
Nutrition in developing Countries

www.gainhealth.org
Global Alliance for Improved Nutrition

www.micronutrient.org
The Micronutrient Initiative

www.iom.edu
Institute of Medicine

http://fnic.nal.usda.gov
U.S. Food and Drug Administration 

www.nal.usda.gov
Food and Nutrition Information Center

www.wfp.org
World Food Programme

www.hki.org
Helen Keller International

www.izincg.org
International Zinc Nutrition Consultative Group

www.ifglobal.org
International Federation for Spina Bifida 
and Hydrocephalus

www.idpas.org
Iron Deficiency Project Advisory Service

www.cdc.gov
Centers for Disease Control and Prevention

www.usaid.gov
United States Agency for International 
Development

www.a2zproject.org
The USAID Micronutrient and Child Blindness 
Project 
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Ukraine 

Stern Ingredients Ukraine LLC
Kharkivske chaussee 201-203
post 3 / offi  ce 605
02121 Kiev, Ukraine
Telefon:  +38 (044) 383 01 70
info@sterningredients.com.ua
www.sterningredients.com.ua

Türkiye

Stern Ingredients Turkey
Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş.
10.006/1 Sokak No:25
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
35620 Çiğli / İzmir, Türkiye
Telefon: +90 232 325 20 01
Faks:  +90 232 325 20 06
info@sterningredients.com.tr
www.sterningredients.com.tr

Hindistan

Stern Ingredients India Private Limited
211 Nimbus Centre, Off Link Road
Andheri West
Mumbai 400053, Hindistan
Telefon: +91 - 22 - 4027 5555
Faks:  +91 - 22 - 2632 5871
info@sterningredients.in
www.sterningredients.in

Meksika

Stern Ingredients, S.A. de C.V.
Guillermo Barroso No. 14, 
Ind. Las Armas, Tlalnepantla, 
Edo. Méx., C.P. 54080, Meksika
Telefon: +52 (55) 5318 12 16
Faks:  +52 (55) 5394 76 03
info@sterningredients.com.mx
www.sterningredients.com.mx

Singapur

Stern Ingredients Asia-Pacific Pte Ltd
No. 1 International Business Park
The Synergy # 09-04 
Singapur 609 917
Telefon: +65 / 6569 2006
Faks: +65 / 6569 1156
info@sterningredients.com.sg
www.sterningredients.com.sg

Çin

Stern Ingredients (Suzhou) Co., Ltd. 
Block 9, Unit 1, Ascendas Linhu 
Industrial Square, 1508 Linhu Avenue, 
Fenhu Economic Development Zone, 
215211 Wujiang, P.R. China
Telefon: +86 / 512 6326 9822
Faks:  +86 / 512 6326 9811
info@sterningredients.com.cn
www.sterningredients.com.cn

Almanya

Mühlenchemie GmbH & Co. KG 
Kurt-Fischer-Straße 55 
22926 Ahrensburg, Almanya
Telefon: +49 (0) 41 02 / 202-001
Faks: +49 (0) 41 02 / 202-010
info@muehlenchemie.com
www.muehlenchemie.com

MERKEZ OFİS

A member of Stern-Wywiol Gruppe

Rusya

KT "OOO Stern Ingredients"
Sverdlovskaya naberezhnaya 38, liter "V"
195027 St. Petersburg, Rusya
Telefon: +7 (812) 319 36 58
Faks: +7 (812) 319 36 59
info@sterningredients.ru
www.sterningredients.ru

Hata ve değişiklikler saklı kalır.

Share your experiences

#understandingfl our


