گزارش توانمندی های ترکیه در زمینه مواد غذایی ،شیرینی و نوشیدنی ها

ترکیه در تولید بیسکویت و شکالت ظرفیت های خوبی دارد .شرکت های تولید کننده بیسکویت بیشتر در
مناطق مرمره و آناتولی مرکزی قرار دارند .تولید ساالنه بیسکویت ترکیه  672هزار تن است .صادرات 343
میلیون دالر است .مهمترین بازارهای صادراتی بیسکویت ترکیه کشورهای عراق ،عربستان سعودی ،یمن،
انگلیس ،سوریه ،لبنان ،آلمان ،الجزایر ،آمریکا و آذربایجان هستند .سایر شیرینی جات ترکیه شکالت ،باقلوا،
حلوا ،کارامل ،تافی و آدامس هستند که  2.2میلیارد دالر صادرات داشته اند که  1.1درصد از کل صادرات ترکیه
را شامل می شود .شیرینی و شکالت ترکیه به کشورهای عراق ،عربستان سعودی ،امارات ،آمریکا ،آلمان،
انگلیس ،یمن ،لبنان ،ایران و اسرائیل صادر می شود.
ترکیه پس از کشورهای چین ،هند ،کنیا و سریالنکا مقام پنجم تولید چای را در اختیار دارد .چای ترکیه بیشتر
در سواحل دریای سیاه تولید می شود .تولید چای سبز ترکیه  1.350هزار تن و چای سیاه  234هزار تنمی
باشد .مهمترین بازارهای چای ترکیه کشورهای اروپایی ،قبرس ،عربستان سعودی ،آمریکا ،اسرائیل و عراق
هستند .صادرات چای ترکیه حدود  5000تن و  25میلیون دالر است.
ترکیه پس از کشورهای ایتالیا ،فرانسه ،آمریکا ،اسپانیا و چین ششمین تولید کننده انگور درجهان است .تولید
انگور ترکیه در مناطق اژه ،مدیترانه و آناتولی مرکزی است .در ترکیه  34نو انگور شرابی و 120میلیون لیتر
شراب تولید می شود .صادرات شراب ترکیه  2.9میلیون لیتر و 9.7میلیون دالر است وبهکشورهای قبرس،
بلژیک ،انگلیس ،آلمان ،آمریکا ،چین ،استرالیا ،ژاپن و فرانسه صادر می شود.
تولید ماکارونی و پاستا ترکیه حدود  2میلیون تن است و بیشتر در مناطق آناتولی جنوب شرقی ،مرکزی و غربی
که مراکز تولید گندم هستند تولید می شود .صادرات ماکارونی و پاستا ترکیه حدود  1میلیون تن و  491میلیون
دالر است .آمریکا و روسیه ،عراق ،ژاپن وکشورهای آفریقایی مهمترین بازارهای ترکیه در این بخش هستند.
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زیتون در ترکیه بیشتر در منطقه مدیترانه تولید می شود و  76درصد آن برای روغن گیری استفاده می شود.
تولید زیتون ترکیه  455هزار تن و تولید روغن زیتون ترکیه  287هزار تن است .صادرات زیتون ترکیه  59هزار
تن و  113میلیون دالر است .زیتون ترکیه به کشورهای آلمان ،عراق ،رومانی ،آمریکا ،بلغارستان ،انگلیس ،هلند،
عربستان سعودی ،فرانسه ،کانادا ،آذربایجان و امارات صادر می شود.
صادرات روغن زیتون ترکیه  54هزار تن و  208میلیون دالر است .روغن زیتون ترکیه به کشورهای اسپانیا،
آمریکا ،ایتالیا ،عربستان سعودی ،ایران ،ژاپن ،مراکش ،کره ،استرالیا ،امارات ،عراق ،آلمان ،کانادا ،سوریه و چین
صادر می شود.
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