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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Tahıllar ve tahıllar içerisinde de buğday hem insan beslenmesinde hem de hayvan
yemi olarak ülkemizde olduğu kadar dünyada da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Buğday; başta un, ekmek, makarna ve bulgur üretiminde kullanılması ve bunların
dışında geniş bir tüketim alanına sahip olması nedeniyle yaşamımızda gıda maddesi olarak
önemli bir yer tutmaktadır. Bu denli geniş kullanım alanına sahip olan buğday ve buğday
ürünlerinin gıda olarak özelliklerinin ve standartlarının belirlenmesi, mevzuatlara
uygunluğunun denetlenmesi amacıyla çeşitli analizler yapılmaktadır.
Dünya’nın oluşumundan itibaren insanoğlunun yüzyıllar boyunca yaşamlarını
sürdürebildiği temel besin maddesi olan buğday ve çeşitleri günümüze kadar yapısını
koruyabilmiştir. Günümüzde insan ve diğer canlıların sağlığı düşünüldüğünde GDO genetiği
değiştirilen organizmalar içerisinde yer almaması ve buğdayda bu tür çalışmaların
yapılmaması gerekmektedir.
Bu modül sizlere un, ekmek, makarna ve bulgurda yapılan bazı duyusal, fiziksel ve
kimyasal analizlerle ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılmasında yardımcı olacaktır.

1

2

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Gerekli ortam sağlandığında Türk Gıda Kodeksi Mevzuatı ve Türk Standartları’na
uygun olarak un analizleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Unun insan beslenmesindeki rolünü araştırınız.



Unun kullanım alanlarını araştırınız.



Unda yapılan analiz yöntemlerini araştırınız.



Unun elde edildiği buğday ve mısır bitkisinde GDO çeşitlerinin olup olmadığını
araştırınız.



Yaptığımız işlerde insan sağlığına gereken duyarlılığın gösterilmesinin
gerekliliği konusunda bir araştırma yapınız. Araştırmanızın sonucunu sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. UN ANALİZLERİ
1.1.Unun Tanımı
Yabancı maddelerden temizlenmiş buğday, mısır, çavdar gibi özellikle tahıl
tanelerinin değirmen veya fabrikalarda öğütülüp elenmesi yoluyla endospermlerinde (besi
doku) bulunan homojen kısımlarından elde edilen 1-150 mikron büyüklüğünde
parçacıklardan oluşan ürüne un adı verilmektedir.

Resim 1.1: Unlar
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1.2.Un Çeşitleri
Un, yarı işlenmiş bir gıda olup pek çok bitkiden elde edilebilmektedir. Bu nedenle
yaygın olarak unlar elde edildikleri bitkiye göre isimlendirilirler (Örneğin buğday unu,
çavdar unu, pirinç unu gibi). Ancak genel olarak un tahıllardan ve tahıllar içerisinde de daha
çok buğdaydan sağlanmaktadır.

1.2.1. Buğday Unu
Un denildiğinde akla gelen buğday unudur. Türk Gıda Kodeksi Un Tebliğine göre
buğday unu ise yabancı maddelerden temizlenmiş ve tavlanmış buğdayların tekniğine uygun
olarak öğütülmesiyle elde edilen üründür.
Buğday unları ekmeklik ve özel amaçlı olmak üzere iki gruba ayrılır. Özellikleri
ekmek yapımına uygun buğdayların öğütülmesiyle elde edilen una ekmeklik un denir.
Baklava, börek, bisküvi, kek, pasta, yufka, pizza, hamburger, tahıllı ekmek gibi direkt
tüketilen ürünlerin unları, katkılı unlar, özel işlem görmüş unlar ve irmik altı unu gibi amaca
yönelik mamullerin yapımına uygun buğday ununa, özel amaçlı un denir.
Börek, pasta, kurabiye gibi hamur işleri yaparken kullanılan beyaz unlar buğdayın
endosperminden elde edilir.

Resim 1.2: Buğday başakları, taneleri ve unu

Tam buğday unu da buğday tanesinin üç kısmını da (kepek, ruşeym, endosperm)
içeren unlardır.

1.2.2. Kırmızı Buğday Unu
Buğdayın un elde edilen diğer tahıllara üstünlüğü çok amaçlı olarak
kullanılabilmesidir. Buğday tanesi protein içeriği tanenin sertliği ile doğru orantılıdır.
Dolayısıyla sert buğdaylardan elde edilen unun protein içeriği daha fazladır. Sert, yüksek
proteinli (gluten) buğdaylar ekmek yapımına uygundur. Yumuşak, düşük proteinli (gluten)
buğdaylar ise kek, kurabiye ve diğer hamur işlerinde kullanılmaktadır.
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1.2.3. Çavdar Unu
En zor tarla koşullarında bile yetiştirilebilmesi nedeniyle çavdarın yaygın ekim alanı
ve üretimi bulunmaktadır. Çavdar ununun kendine has rengi ve kokusu vardır. Buğdaydan
sonra ekmek yapımında en çok kullanılan tahıl çavdardır. Genellikle buğday unu ile
karıştırılarak kullanılır. Sağlığa yararlı özellikleri nedeniyle son yıllarda ekmek dışında daha
birçok gıda yapımında yer almaktadır. Çoğunlukla ekmeklik un ve hayvan yemi olarak
tüketilen çavdarın bileşiminde karbonhidrat, protein, potasyum ve B vitamini önemli ölçüde
bulunmaktadır.

1.2.4. Arpa Unu
Besin değeri bakımından buğdaya benzese de genel olarak hayvan yemi ve bira
yapımında kullanılmaktadır. Çok az miktarda gıda endüstrisinde yer almaktadır. Gluten
miktarı düşük olduğundan mayalı ekmek yapımında buğday unu ile birlikte kullanılmaktadır.

1.2.5. Yulaf Unu
Yulaf, sağlıklı beslenme açısından önem taşır. Lifli oluşu sebebiyle, sindirim sistemi
için faydalıdır. Yulaf kepeğinin zararlı (LDL) kolesterolü azalttığı, kan şekerini ve kan
basıncını dengelediği bilinmektedir. Bol miktarda protein, lipit, lif, mineral tuzlar,
vitaminleri içerir. Yulaf unundan hazırlanan hamur gluten miktarı düşük olduğundan buğday
unu gibi kabarmaz. Bu nedenle ekmek yapımında tek başına kullanılmaz. Buğday unu ile
birlikte kullanılır.

1.2.6. Mısır Unu
Ülkemizde buğday ve arpadan sonra en çok ekimi yapılan tahıldır. Dünyada en çok
hayvan yemi olarak kullanılır. Bunun yanı sıra ekmek, mısır gevreği, patlamış mısır, mısır
şurubu olarak tüketilmektedir. Mısır unu, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde çok kullanılır.
Karbonhidrat ve nişasta bakımından zengin, protein ve vitamin bakımından ise fakirdir.
Gluten miktarı düşük olmasından dolayı mayalı ekmek yapımında buğday unu ile birlikte
kullanmak gereklidir.

Resim 1.3: Mısır unu
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1.2.7. Pirinç Unu
Kabuğu ayıklanmış çeltiğe pirinç denir. Dünyada insanların yarıdan fazlasının ana
besinidir. Üretilen pirincin büyük bölümü doğrudan yiyecek olarak kullanılırken kalanı ise
öğütülerek un ve nişastaya dönüştürülmektedir. Pirinçte nişasta oranı buğdaydan yüksektir.
Pirinç unu çoğunlukla dondurma ve pasta sanayinde kullanılır. Ülkemizde yaygın
olarak sütlü tatlıların yapımında ve bebek mamalarında pirinç unu kullanılır.

1.2.8. Kestane Unu
Kestane unu doğal olarak gluten içermediğinden alternatif bir ürün olarak dikkat
çekmektedir. Kestane unu, sütlü puding türü ürünlerde, ekmek yapımında, kahvaltılık gevrek
(flake) ürünlerinin hazırlanmasında kullanılmaktadır. Ayrıca inek sütündeki süt şekerinin
çocuklarda alerjik etkisinin olduğu durumlarında tatlı ve çorbaların hazırlanmasında yer
almaktadır.

1.3.Unun Bileşimi
Unun çeşidine göre değişmekle birlikte undaki ana bileşenler; gluten, nişasta,
selülozik içerik, şeker (karbonhidrat), yağ ve sudur. Buğday unu genel olarak buğdayın
bileşimini içermektedir. Buğday tanesi %70 karbonhidrat, %12 protein, %2 yağ, %2,3
selüloz, %1,8 kül ve %12 sudan oluşur. Karbonhidrat bakımından zengindir. Buğday unu
ayrıca B vitamini, çinko, kalsiyum, folik asit, demir, fosfor, magnezyum, potasyum, az
miktarda sodyum ve diğer geçiş elementlerini içermektedir.

1.4. Kullanım Amaçlarına Göre Unların Sınıflandırılması
Un denildiğinde akla gelen buğday unudur. Buğday tanesi embriyon, selüloz ve kepek
olmak üzere üç bölümden meydana gelmiştir. Kepek kısmı buğday tanesinin ağırlık olarak
%14’ünü oluşturmaktadır. Unun cinsini tayin eden kepek miktarıdır. Unun çoğunu meydana
getiren buğdayın iç kısmı embriyon ve selülozdan meydana gelen endosperm denilen
kısımdır. Bu kısım buğdayın %83’ünü oluşturur. Buğdayın olduğu gibi değirmende veya
fabrikada öğütülmesiyle elde edilen una, buğday unu denir. Kepek miktarı ve endosperm
kısmında bulunan protein miktarına bağlı olarak da çok çeşitli beyaz unlar vardır.
Undan yapılan hamurun elastikiyeti un içinde bulunan gluten denilen proteinli
maddelerin çokluğuna bağlıdır. Ekmek, yüksek proteinli buğday unundan yapılır. Yumuşak
buğdaylar sert buğdaylardan daha az proteine sahiptir ve bunların unları daha az proteinli
olur. Yumuşak buğday unları kek, bisküvi gibi yumuşak ürünleri yapmada kullanılırlar.
Un, temel besin maddelerinden olan başta ekmek ve hamur işleri olmak üzere pek çok
gıdanın temel bileşenidir. Buğday unları ekmeklik ve özel amaçlı olmak üzere iki gruba
ayrılır.
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1.4.1. Ekmeklik Un
Teknolojik özellikleri bakımından özellikle ekmek yapımına uygun buğdayların
öğütülmesiyle elde edilen un ekmeklik undur. Sert ve yüksek proteinli buğdaylardan elde
edilir. Protein miktarı %12 - %14 arasında değişir.

1.4.2. Özel Amaçlı Un
Ekmek dışındaki diğer baklava, börek, bisküvi, kek, pasta, yufka, pide, bazlama, simit,
pizza, hamburger, karışık tahıllı ekmek gibi doğrudan tüketilen ürünler ile katkılı unlar, özel
işlem görmüş unlar ve irmik altı unu gibi amaca yönelik mamullerin üretimine uygun unlar
ise özel amaçlı un olarak adlandırılmaktadır. Sert buğdaydan ya da sert-yumuşak buğday
karışımından elde edilmekte olup bileşimindeki protein oranı %7 - %11 arasında değişir.

Resim 1.4: Özel amaçlı unlardan yapılan bazlama, kurabiye ve simit

Özel amaçlı unlardan gluten unu, protein oranı (%40 - %45) en yüksek olan undur.
Ancak içerdiği nişasta miktarı oldukça düşüktür. Gluten unu yazlık buğdaydan elde edilir.
Sert yazlık bir buğday olan durum buğdayının endosperminin kabaca öğütülmesiyle irmik
adı verilen ürün elde edilir. İrmik, gluten bakımından zengindir. Zenginleştirilerek makarna
ve kuskus üretiminde kullanılır. İrmiğin öğütülmesi ile durum unu eldesi sağlanır.
Zenginleştirme yapılarak erişte ve şehriye üretiminde kullanılır.
Protein oranı düşük yumuşak buğdaydan elde edilen una kek unu denir. Keklerin
yumuşak olması için kullanılan unlarının protein değeri düşük, nişasta oranı yüksektir.
Protein miktarı %7 - %9 arasındadır. Kabartma tozu ve tuz eklenerek üretilen bu nedenle
kendiliğinden kabarma özelliği olan unlara fosfatlanmış un adı verilmektedir. Genellikle
bisküvi üretiminde kullanılır.
İstenilen unun kullanım amacına göre farklı nitelikteki buğdaylar belirli oranlarda
karıştırılarak buğday paçalı elde edilir. Börek, pasta, kurabiye gibi hamur işleri yaparken
kullanılan beyaz unlar buğdayın endosperminden elde edilir. Buğday tanesinin bütün
anatomik (kepek, ruşeym ve endosperm) kısımlarını içeren unlar ise tam buğday unlarıdır.
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1.5. Unda Asitlik Tayini
1.5.1. Amacı ve Önemi
İçeriğinde yer alan fosfatlar ve organik asitler unlarda asitlik oluşturur. Unlarda asitlik
değeri bayatlama ve randıman ile ilişkilidir. Asitlik derecesi un randımanının yükselmesi ile
arttığı gibi uygun olmayan kötü şartlarda depolanmış, nem oranı artmış unlarda lipaz
enziminin faaliyeti sonucunda da artabilir.

1.5.2. Kullanılan Araç Gereç ve Kimyasal Maddeler















Isıtılı manyetik karıştırıcı
Balık
Erlen
Pipet
Hassas terazi
Büret
Mezur
Filtre kâğıdı
Huni
Süzgeç kâğıdı
Damlalık
%3’lük fenolftalein belirteç çözeltisi (%95’lik etil alkolde hazırlanmış)
0,1 N ayarlı sodyum hidroksit çözeltisi ( NaOH )
%67’lik etil alkol (nötrleştirilmiş)

1.5.3. İşlem
Un örneğinden analiz için 10 g tartılarak bir erlene konulur. Son hacim 50 ml olacak
şeklide üzerine 20 °C’deki %67’lik etil alkol eklenir. Erlenin ağzı kapatılarak kuvvetli bir
şekilde manyetik karıştırıcı veya sallayıcı kullanılarak yaklaşık 30 dakika karıştırılır. Elde
edilen çözelti süzgeç kâğıdından süzülür. Süzüntüden 25 ml alınarak üzerine 2-3 damla
%3’lük fenolftalein damlatılarak büretteki ayarlı NaOH çözeltisi ile pembe renk
gözleninceye kadar titrasyona devam edilir. Gözlenen pembe renk 30 saniye süre ile kalıcı
olmalıdır. Daha sonra aşağıdaki formül yardımı ile hesaplama yapılır.
Asitlik (A) % = (V x N x 100 x SF) / m
N: Ayarlanan NaOH çözeltisi derişimi
V: NaOH çözeltisi için harcanan hacim (ml)
M: Alınan örnek miktarı (g)
SF: Seyreltme faktörü, örnek üzerine 50 ml çözelti eklendi ve bu çözeltiden 25 ml
alındığı için seyreltme faktörü 50/25= 2
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1.6. Gluten (Öz) Miktarı Tayini
1.6.1. Tanımı ve Önemi
Hamur hâline getirilen buğday unu, içeriğinde bulunan glutenin ve gliadinin
proteinlerinin suyu emip şişmesi sonucunda oluşturduğu elastik yapıdaki maddeye gluten
(öz) denir. Hamur, tuzlu su ile yıkandığında nişasta ve azotlu maddelerden albümin ve
globülin ortamdan uzaklaşır, geriye yaş öz kalır. Elde edilen yaş özün kurutulması
sonucunda da kuru öz bulunur.
Yaş gluten (öz) tahıllar içerisinde yalnızca buğdaydan elde edilmektedir. Mayalı
ekmek yapımında önemli bir kalite ölçütüdür. Yaş öz miktarı aslında protein miktarından
çok protein kalitesi hakkında bilgi vermektedir. Gluten, fermantasyon esnasında maya
tarafından üretilen CO2 gazının tutulmasını, bu sayede yüksek hacimli ekmeğin yapımını
sağlar.
Yaş öz miktarı; buğdayın çeşidine, yetişme şartlarına, olum dönemindeki hava
koşullarına göre değişikler gösterir. Azotlu madde miktarını arttıran doğa ve toprak şartları
yaş öz miktarını da arttırır. Gluten tayini; değirmenler, buğday ve un analizi yapan
laboratuvarlar tarafından yaygın olarak yapılmaktadır. Buğday ununda gluten miktarı %
olarak belirlenir ve yüksek olması istenir.
Unda;
%35 ve üzeri gluten miktarı yüksek,
%28-35 arası gluten miktarı iyi,
%20-27 arası gluten miktarı orta,
%20'den aşağı ise düşük olarak kabul edilmektedir.

1.6.2. İşlem
Buğdayda gluten (öz) tayini kuru gluten tayini ve yaş gluten tayini olarak ele
alınmaktadır. Genel olarak yaş öz tayini un endüstrisinde önem arz etmektedir.
Yaş öz tayini iki şekilde yapılabilmektedir. Elle ve özel gluten yıkama makinesi ile
yaş öz elde edilmesi mümkündür.
1.6.2.1. El ile Yaş Öz Tayini
El ile yıkayarak yaş öz miktarını belirleme, hamur hâline getirilen buğday kırması
veya unun seyreltik tuz çözeltisiyle yıkanması sonucunda; nişasta, suda çözünen proteinler
(albümin) ve seyreltik tuz çözeltilerinde çözünen proteinlerin (globülin) uzaklaştırılması ile
geriye kalan yaş öz miktarının belirlenmesi prensibine dayanır.


Kullanılan araç gereçler





Hassas terazi
Porselen havan
Spatül
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Ayırma hunisi
Elek
Çalar saat
Cam levha
Hesap makinesi

Kullanılan kimyasal ve çözeltiler

Öncelikle çözeltiler günlük olarak hazırlanmalıdır.





%2’lik tamponlanmış tuz çözeltisi: İki şekilde hazırlanır. Bunlar:
o
pH 6,8 olan tamponlu tuz çözeltisi: 200 g saf NaCl
(sodyum klorür) saf suda çözündürülür. Üzerine 4,6 g
KH2PO4 (potasyum di hidrojen fosfat) ve 5,4 g Na2HPO4
(sodyum di hidrojen fosfat) ilave edilir. Çözündürüldükten
sonra 10 litreye tamamlanır.
o
pH 6,2 olan tamponlu tuz çözeltisi: 200 g NaCl (sodyum
klorür) saf suda çözünür. 7.54 g KH2PO4 (potasyum di
hidrojen fosfat) ve 2.46 g Na2HPO4 (sodyum di hidrojen
fosfat) ilave edilir. Çözündürüldükten sonra 10 litreye
tamamlanır.



0,001 N iyot çözeltisi (Yıkama suyundaki nişastayı kontrol etmek
için): 1 Ɩ çözelti hazırlamak için 0,127g I2 ve 0,381 g KI suda
çözündürülerek litreye tamamlanır. 

Yapılışı

Un numunesinden hassas terazide 10 g tartılarak porselen havana aktarılır. Kap
içerisine 5-6 ml tamponlanmış %2’lik tuz çözeltisi eklenir. Un spatül yardımıyla
karıştırılarak hamur hâline getirilir. Bu sırada unun kabın dışına dökülmemesine dikkat edilir
ve kap cidarlarına (iç yüzeyine) yapışmış olan un-hamur parçacıkları esas numuneye katılır.
Hamur homojen hâle gelinceye kadar yoğurma işlemine (1-2 dakika) devam edilir.
Hamur, kolay yıkanabilmesi için iki eşit parçaya bölünerek yuvarlak hâle getirilir.
Hamurun elimizin sıcaklığından ve terden etkilenmemesi için plastik eldiven kullanılmalıdır.
Yuvarlak hâle getirilmiş her iki parça ayrı ayrı 18 – 20 °C’de %2’lik tamponlanmış tuz
çözeltisiyle yıkanır. Yıkama işlemine başlamadan önce yıkama çözeltisi 1-2 litrelik ayırma
hunisine doldurulup akış hızı 75 ml/dk. olacak şekilde ayarlanır. Yıkama sırasında düşen
hamur parçacıklarını tutmak (öz kaybını önlemek) üzere yıkama yapılacak yerin altına elek
yerleştirilir.
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Şekil 1.1: El ile yaş gluten yıkama düzeneği

Hazırlanan hamur parçası avuç içine alınır, üzerine NaCI çözeltisinden damlalar
hâlinde akıtılırken parmakla bastırılarak yıkanır. Yıkama işlemi önce avuç arasında (yaklaşık
3-4 dk.) daha sonra başparmakla diğer parmaklar arasında döndürülerek yıkama yapılır.
Yıkama esnasında elek üzerine düşen öz parçaları alınarak öze katılır. Yıkama işlemi
numunede nişasta kalmayıncaya kadar devam eder.
Yıkama süresi gluten miktarına bağlı olmakla birlikte yaklaşık 8-10 dakika ve
harcanan NaCI çözeltisi 750 ml olmalıdır. Yıkamanın tamamlanıp tamamlanmadığını
kontrol etmek için glutenden damlayan suya 0,001 N iyot çözeltisi damlatılır. Mavi renk
oluşmazsa nişasta kalmadığına karar verilir. Daha sonra yaş öz 2 dakika musluk suyunda
yıkanarak yıkama işlemi sonlandırılır. Sonra gluten bir cam üzerine alınır. Yıkama işlemi
bittikten sonra yaş öz presinde veya iki cam levha arasında sıkılarak fazla suyu giderilir.
Hassas terazide tartılır. Tartımda bulunan değer 10 ile çarpılarak % yaş öz bulunur.
Yapılan analiz mutlaka iki paralel yapılmalı, paraleller arasındaki fark 0,01 g’dan
fazla ise analiz tekrarlanmalıdır.
Tespit edilen yaş öz miktarı Çizelge 1.1’e göre değerlendirilir. İyi hacimli ekmek
üretimi için gluten miktarının yüksek olması istenir.
1.6.2.2. Glutomatik ile Yaş Öz Tayini
Un numunesinden 10 g tartılır. Glutomatik cihazının kapsülüne konulur. Üzerine 5,5
ml (%2’lik) NaCI çözeltisi eklenir, kapsül cihaza yerleştirilir. 20 saniye süreyle karıştırılır ve
4,5 dakika süreyle %2’lik NaCI çözeltisi ile yıkanır. Sürenin sonunda kapsülün içindeki yaş
öz alınır. Musluk suyunda el ile yaklaşık 1-2 dakika yıkanır. Sonrasında santrifüjde veya
parmaklar arasında üç defa kuvvetlice yaş özün suyu alınır ve tartılır. Yaş öz miktarı
tayininde, nişastanın tam olarak yıkanmış olduğu N/1000’lik iyot çözeltisi ile kontrol edilir.
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Resim 1.5: Glutomatik ve santrifüjü

Analiz iki paralelli yapılmalıdır. Paralellerde elde edilen değerler arasındaki fark,
ortalama gluten miktarının %0,5’ini geçmemelidir. Elde edilen fark %0,5’ten daha büyük ise
analiz tekrar edilmelidir. Tartımda bulunan değer 10 ile çarpılarak yaş öz (gluten) miktarı %
olarak bulunur. Sonuç aşağıdaki formüle göre hesaplanarak kuru madde esasına göre ele
alınır.
Yaş Gluten Miktarı
Yaş Gluten Miktarı (Kuru madde %) ═ ───────────────── x100
( 100 ─ % Un Rutubeti)
% Yaş Gluten (Öz) Miktarı
Un
>35
28-35
20-27
<20

Gluten Kalitesi
Değerlendirme
Yüksek
İyi
Orta
Düşük

Çizelge1.1: Buğday ununda yaş öz miktarı ve gluten kalitesi değerlendirilmesi

Buğdaylarda, % yaş öz miktarının yanında, % kuru öz miktarı, yaş özün su tutma
kapasitesi ve gluten indeks değeri de tespit edilerek kalite ölçütü olarak kullanılır.


Kuru öz miktarı

Elde edilen yaş öz, darası alınmış kurutma kaplarına aktarılır. Etüvde 130 °C’de 2 saat
kurutulur. Gluten bıçak veya spatül ile birkaç yerinden kesilerek 3 saat daha kurutulur.
Kurutulan gluten desikatörde soğutulup hassas terazide tartılır. Tartımda bulunan değer 10
ile çarpılarak % kuru öz miktarı elde edilir. Bulunan değer yaş özün su tutma kapasitesinin
belirlenmesinde kullanılır. Genelde kuru gluten miktarı yaş gluten miktarının 1/3’ü kadardır.


Yaş özün su tutma kapasitesi
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Yaş özün su tutma kapasitesi; yaş öz miktarı ile kuru öz miktarı arasındaki farkın kuru
öz miktarına bölünmesiyle belirlenir.
Yaş özün su tutma kapasitesi, unun su kaldırma miktarının bir göstergesidir. Bu
nedenle yüksek olması istenir. Protein miktarı ve kalitesi yüksek olan buğdaylardan elde
edilen yaş özün su tutma kapasitesi de yüksek olmaktadır.


Gluten indeks

Gluten indeks değeri, glutenin kalitesini belirlemede kullanılan ölçütlerden biridir.
Elde edilen yaş öz, özel elek içeren kartuşlar içine konarak santrifüjlenmekte ve elek
üzerinde kalan kısmın yüzdesi “gluten indeks” olarak tanımlanmaktadır. Aynı protein veya
yaş öz miktarına sahip unların ekmeklik özellikleri farklı olabilmektedir. Bu fark protein
kalitelerinden kaynaklanmaktadır.

Resim 1.6: Gluten indeks cihazı

Gluten indeks değeri unun kuvvetinin ölçüsüdür. Ekmeklik unlar için gluten indeks
değeri %60-90 arasında olmalıdır.

1.7. Sedimantasyon Değeri Tayini
1.7.1. Amacı Önemi ve Yöntemin İlkesi
Un kalitesini belirlemede kullanılan ölçütlerden biri de sedimantasyon değeridir.
Sedimantasyon değeri unların gluten miktarı ve kalitesi hakkında bilgi veren pratik bir
yöntemdir. Gluten kalitesi aynı olan unların protein miktarlarının tahmin edilmesine de
yarar. Buğday unlarının ekmeklik niteliğinin tespitinde kullanılır. Sedimantasyon değeri
unların öğütme şekline göre değişir. Sedimantasyon değeri unlarda tayin edilecekse
buğdaylar standart bir şekilde öğütülmelidir.
Belirli irilikteki un parçacıklarının sulu zayıf asitlerde su alıp şişmesi ve şişen
partiküllerin belirli sürede çökmeleri sonucu elde edilen hacim, sedimantasyon değerini
verir. Sedimantasyon değeri, unun ekmeklik niteliğini gösterir. Sedimantasyon değeri yüksek
olan unlardan yapılan ekmeklerin hacimleri büyük olmaktadır.
Gluten miktarı fazla ve kalitesi yüksek olan buğday unlarında, partiküller daha fazla
şişeceğinden yoğunlukları az olmakta ve böylece çözelti içerisinde dibe daha yavaş
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çökmektedir. Bu nedenle kaliteli buğday unlarının sedimantasyon değerleri diğerlerine göre
daha yüksek çıkmaktadır.

Resim 1.7: Sedimantasyon cihazı ve tüpleri

1.7.2. Kullanılan Araç Gereçler








Hassas terazi
Spatül
Sedim tüpü
Çalkalayıcı (sedimantasyon cihazı)
Hesap makinesi
Saat
Otomatik pipet

1.7.3. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler


İzopropil alkollü laktik asit (süt asidi) çözeltisi: 250 ml %85’lik laktik asit saf
su ile 1 Ɩ’ye tamamlanır ve geri soğutucu düzenek ile hacim kaybı vermeden 6
saat süreyle kaynatılır. Soğutulduktan sonra bundan 180 ml alınıp üzerine 200
ml izopropil alkol (%99’luk) ilave edilip saf su ile 1 litreye tamamlanır.



Brom fenol blue (mavi) çözeltisi: 4 mg brom fenol blue bir miktar saf suda
çözündürüldükten sonra saf su ile 1 litreye tamamlanır.

1.7.4. Yapılışı
Un örneğinden 3,2 g tartılarak 100 ml’lik sedim tüpüne konur. Üzerine otomatik pipet
yardımıyla brom fenol mavisi çözeltisinden 50 ml ilave edilerek sedim tüpünün ağzı
kapatılır. Tüp 5 saniye içerisinde 12 kere elle yatay vaziyette hızlıca çalkalanarak un ile
çözeltinin iyice karışması sağlanır. Böylece unun tabanda yapışması önlenir. Sonra sedim
tüpü hemen sedim cihazına konarak 5 dakika çalkalanır. Süre sonunda tüp sedim cihazından
alınarak üzerine (içine) 25 ml izopropil alkollü laktik asit çözeltisi ilave edilir. Ağzı
kapatılarak sedim tüpü tekrar çalkalayıcıya yerleştirilip 5 dakika daha çalkalanır. Süre
sonunda tüp çalkalayıcıdan alınarak düz bir zemine konulur. Bu şekilde tam olarak 5 dakika
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bekletilir. Bekleme sonunda çöken miktar ml cinsinden (sedim tüpü, mezür üzerindeki
değer) okunur. Bu değer bize sedimantasyon değerini gösterir.
İşlem iki paralel olarak yapılmalıdır. Paraleller arasındaki fark 0,5’ten fazla
olmamalıdır. Aksi durumda işlem tekrarlanmalıdır.
İşlem un örneğinin %14 nem olması esasına göre değerlendirilmektedir. Numunenin
nem miktarı %14’ten farklı ise numunenin nem içeriği tespit edilir ve aşağıdaki formüle göre
sedimantasyon değeri hesaplanır.
OSD x ( 100 – 14 )
Düzeltilmiş sedimantasyon değeri (DSD) = -----------------------( 100 – R )
DSD: Düzeltilmiş sedimantasyon değeri
OSD: Okunan sedimantasyon değeri
R : Unun nem miktarı
Buğday unları belirlenen sedimantasyon değerlerine göre aşağıdaki çizelgedeki gibi
değerlendirilmektedir.
Sedimantasyon Değeri
36 ml ve üzeri
25 ml-36 ml arası
16 ml-24 ml arası
15 ml ve altı

Gluten Kalitesi
Çok iyi
İyi
Orta
Zayıf

Çizelge 1.2: Unun sedimantasyon değerlerine göre değerlendirilmesi

Günümüzde kısa sürede; buğday, mısır, arpa ve diğer tahıllarda bütün tanede
öğütmeksizin 10–20 saniyede (kalibre edildiğinde) protein, rutubet, kül, gluten,
sedimantasyon, granül yapısı, su kaldırma gibi birçok parametrenin elde edilmesini sağlayan
cihazlar bulunmaktadır. Cihaz un gibi toz ürünlerde de direkt ölçüm yapmaktadır.

Resim 1.8: Tahıl ve ürünlerinde gluten, sedim, protein, kül vb. birçok analizin yapılabildiği NIR
cihazı
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ
Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz.
“Laboratuvar analizlerini yaparken planlı olmanın önemi nedir?” sorusunun cevabını sınıfta
arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
Değer

Sorumluluk

Konu

Laboratuvarda planlı çalışma
Laboratuvar analizleri için işleri zamanında yapmanın önemi

Etkinlikler

İşlerin planlanmasının önemi
İşlerin plana uygun yürütülmesinin önemi

Kavramlar

Kural, özgüven, sabır, sahiplenme, sevgi, saygı, iş verimi, iş kalitesi,
plan ve program.

Yöntem

Beyin fırtınası, grup tartışması, kavram haritası, değer açıklama, düz
anlatım, soru cevap ve anlam haritası
Değer analizi

Yaklaşımlar

Değer açıklama
1.İş disiplininin önemini fark eder.
2.İşlerin zamanında ve planlı yapılmasının önemini fark eder.

Kazanımlar

3.İşleri savsaklamanın ve geciktirmenin laboratuar analiz sonuçlarını
nasıl etkileyeceğini kavrar.
4. İşlerin düzgün yürümesi için program yapmanın önemi fark eder.
5. İşleri planlamayı alışkanlık haline getirir.

Araç -Gereçler

Kalem, kâğıt, boya kalemleri, projeksiyon cihazı, tebeşir, internet.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak unda asitlik tayini yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Isıtıcılı manyetik karıştırıcı,
balık, erlen, pipet, hassas terazi, büret, mezur, filtre kâğıdı, huni, süzgeç kâğıdı, damlalık,
%3’lük fenolftalein belirteç çözeltisi (%95’lik etil alkolde hazırlanmış), 0,1N ayarlı sodyum
hidroksit çözeltisi ( NaOH ), %67’lik etil alkol (nötrleştirilmiş)
İşlem Basamakları

Öneriler
 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız
araç gereçleri hazırlayınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uyunuz.

 Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız.
 Un numunesinden 10 g hassas terazide
tartarak erlene alınız.
 Son hacim 50 ml olacak şekilde üzerine
20 ºC’deki %67’lik etil alkol ekleyiniz.
 Erlenin ağzını kapatarak kuvvetli bir
şekilde sallayınız veya manyetik
karıştırıcı ile yaklaşık 30 dakika
karıştırınız.
 Elde edilen çözeltiyi süzgeç kâğıdından
süzünüz.

 Tartım kurallarına uyunuz.
 Ekleme sırasında dikkatli olunuz.
 Karıştırma işleminde dikkatli olunuz.
 Süzüntünün bir süre beklenerek berrak
olmasını sağlayınız.

 Süzüntüden 25 ml alınız.
 Üzerine 2-3 damla %3’lük fenolftalein
damlatınız.
 Büretteki ayarlı NaOH çözeltisi ile pembe
renk gözleninceye kadar titre ediniz.

 Titrasyonda harcanan miktarları
kullanarak formülden sonucu
hesaplayınız.

 Süzüntünün bulanıklaşmamasına
dikkat ediniz.
 İşlem sırasında damlalık kullanınız.
 Pembe rengin 30 saniye kadar kalıcı
olmasına dikkat ediniz.
 Büretten harcanan NaOH çözeltisi
miktarını kaydetmeyi unutmayınız
 Hesaplamaları dikkatli yapınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak buğday ununda elle yaş
gluten (öz) tayini yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Hassas terazi, elek, spatül,
porselen havan, cam levha, saat, eldiven, %2'lik tuz çözeltisi, 0,001 N iyot çözeltisi
İşlem Basamakları
 Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız.





 Un numunesinden 10 g tartınız.




 Tartılan numuneyi yoğurma kabına
aktarınız.
 Üzerine 5-6 ml %2’lik tuz çözeltisi
ekleyiniz.














Öneriler
Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
Laboratuvar güvenlik kurallarına uyunuz.
Çalışma ortamınızı, kullanacağınız araç
gereçleri ve çözeltileri hazırlayınız.
Yıkama düzeneğini hazırlayınız.
Tartım kurallarına uyunuz.

 Yoğurma kabı olarak uygun bir saat camı,
porselen havan vb. kullanınız.
 Yoğurma kabının temiz ve kuru olmasına
dikkat ediniz.
 Tuz çözeltisini damla damla ilave ediniz.

 Yoğurma süresince unun kabın kenarında
kalmamasına ve kabın dışına
Spatül yardımı ile karıştırarak hamur
dökülmemesine dikkat ediniz.
hâline getiriniz.
 Kenarda kalan parçacıkları, üzerine
oluşan hamuru yapıştırarak alınız.
 Bu işlem sırasında hamurun sıcaktan ve
Oluşan hamuru iki kısma bölüp iki el
terden korunması için plastik eldiven
arasında yuvarlak şekle getiriniz.
kullanınız.
 Tuz çözeltisinin sıcaklığının 18-20 ºC
olmasına dikkat ediniz.
Hamuru 8-10 dakika süre ile %2'lik tuz
 Yıkama sırasında eleğe düşen hamuru
çözeltisi ile yıkayınız.
esas kütleye eklemeyi unutmayınız.
Elde edilen yaş özü 2 dakika musluk
 Hamurdan damlayan suya 0,001 N iyot
suyu altında yıkayınız.
çözeltisi damlatarak mavi renk oluşup
oluşmadığını kontrol etmeyi unutmayınız.
 Bu işleme su kalmayıncaya kadar devam
Diğer kısmı da yıkayarak elde edilen
ediniz.
yaş özleri birleştiriniz, cam levhaların
 Cam levhaların kuru ve temiz olmasına
arasına alarak sıkıp suyunu alınız.
dikkat ediniz.
Elde edilen yaş özü tartınız.
 Tartım kurallarına uyunuz.
 Tartımı 0,01 hassasiyetle yapınız.
 Tartımda çıkan değeri 10 ile çarparak %
yaş öz miktarını bulunuz.
Hesaplama yapınız.
 Paraleller arasında fark 0,01 gramı
geçerse analizi tekrarlayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak buğday ununda
sedimantasyon tayini yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Hassas terazi, spatül, sedim
tüpü, hesap makinesi, saat, otomatik pipet, çalkalayıcı (sedimantasyon cihazı), izopropil
alkollü laktik asit (süt asidi) çözeltisi, brom fenol blue (mavi) çözeltisi
İşlem Basamakları

Öneriler

 Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız.

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına uyunuz.
 Çalışma ortamınızı, kullanacağınız araç
gereçleri ve çözeltileri hazırlayınız.

 Un örneğinden 3,2 g tartınız.
 Tartılan numuneyi 100 ml’lik sedim
tüpüne koyunuz.
 Üzerine otomatik pipetle 50 ml brom
fenol mavisi çözeltisinden ilave
ediniz. Tüpünün ağzı kapatınız.

 Tartım kurallarına uyunuz. Aktarma
sırasında dikkatli olunuz.
 Çözelti ilave ederken dikkatli olunuz.

 Ağzı kapalı tüpü 12 kere (5 saniye
içerisinde) elle yatay vaziyette hızlı
bir şekilde çalkalayınız.

 Tüpleri elinizde yatay olarak tutunuz.
Böylece unun tabanda yapışması önleyiniz.
 Dikkatlice çalkalayarak un ile çözeltinin
iyice karışması sağlayınız.

 Süre sonunda sedim tüplerini hemen
çalkalayıcıya koyunuz.
 Tüpleri 5 dakika çalkalayıcıda
çalkalayınız.
 Bu sürenin sonunda tüpleri cihazdan
alarak üzerine (içine) 25 ml izopropil
alkollü laktik asit çözeltisi ilave
ediniz.
 Tüplerin ağzını kapatarak tekrar
çalkalayıcıya yerleştirip 5 dakika
daha çalkalayınız.
 Süre bitiminde tüpleri çalkalayıcıdan
alınınız.
 Tüpleri düz bir zemin üzerine
koyunuz. Bu şekilde tüpleri 5 dakika
bekletiniz.
 Bekleme sonunda çöken miktar için
sedim tüpü üzerindeki değeri (ml)
okuyunuz.

 Zaman kaybetmeyiniz.

 Çözeltiyi pipetlerle dikkatlice ekleyiniz.
 Tüplerin istenilen sürede kalmasına dikkat
ediniz.

 Tüpleri yerleştirdiğiniz zeminin düz
olmasına dikkat ediniz.
 Sürenin tam 5 dakika olmasına dikkat
ediniz.
 Okumayı doğru yapınız.
 Paraleller arasındaki farkın 0,5’ten fazla
olmamasına dikkat ediniz.
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 Okunan değer sedimantasyon
değeridir.
 Hesaplama yapınız.

 Numunenin nemi %14’ten farklı ise nem
oranını tespit ediniz.
 Hesaplamalarda hata yapmayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi un çeşitlerinden biri değildir?
A) Pirinç unu
B) Yulaf unu
C) Çavdar unu
D) Mısır unu
E) Ekmeklik un

2.

Unları kullanım amaçlarına göre sınıflandırdığımızda aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Ekmeklik un
B) Gluten unu
C) Kestane unu
D) Kek unu
E) Pasta unu

3.

Unlarda asitlik değerinin belirlenmesinde analiz için kaç gram un örneği kullanılır?
A) 3,2 g
B) 10 g
C) 25 g
D) 50 g
E) 75 g

4.

Aşağıdaki tahıllardan hangisinden yaş gluten elde edilir?
A) Buğday
B) Arpa
C) Mısır
D) Yulaf
E) Pirinç

5.

Aşağıdakilerden hangisi yaş gluten (öz) miktarını etkileyen faktörlerdendir?
A) Yetişme şartları
B) Analiz yöntemi
C) Kullanılan cihaz
D) Laboratuvar şartları
E) Analizi yapan personel
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6.

Unlarda asitlik tayini yapılırken titrasyonda elde edilecek renk aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Koyu kırmızı
B) Sarı
C) Turuncu
D) Hafif pembe
E) Mavi

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
7.

(

) Buğday tanesi protein içeriği tanenin sertliği ile doğru orantılıdır.

8.

(

) Yumuşak, düşük proteinli (gluten) buğdaylar ekmek yapımına uygundur.

9.

(

) Buğdaydan sonra ekmek yapımında en çok kullanılan tahıl çavdardır.

10.

(

) Pirinçte nişasta oranı, buğdaydan yüksektir.

11.

( ) Yaş öz miktarı aslında protein kalitesinden çok protein miktarı hakkında bilgi
vermektedir.

12.

( ) Kaliteli buğday unlarının sedimantasyon değerleri diğerlerine göre daha düşük
çıkmaktadır.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

13.

Yabancı maddelerden temizlenmiş buğday, mısır, çavdar gibi özellikle tahıl
tanelerinin değirmen veya fabrikalarda öğütülüp elenmesi yoluyla endospermlerinde
(besi doku) bulunan homojen kısımlarından elde edilen 1-150 mikron büyüklüğünde
parçacıklardan oluşan ürüne …………………………… adı verilmektedir.

14.

Türk Gıda Kodeksi Un Tebliği’ne göre, yabancı maddelerden temizlenmiş ve
tavlanmış buğdayların tekniğine uygun olarak öğütülmesiyle elde edilen ürüne
………………………… denir.

15.

Buğday tanesinin kepek, ruşeym ve endosperm olmak üzere üç kısmını da içeren unlar
…………………………………. unlarıdır.

16.

Sert yazlık bir buğday olan durum buğdayının endosperminin kabaca öğütülmesiyle
……………………….. adı verilen ürün elde edilir.

17.

Hamur hâline getirilen buğday unu, içeriğinde bulunan glutenin ve gliadinin
proteinlerinin suyu emip şişmesi sonucunda oluşturduğu elastik yapıdaki
maddeye…………………….. denir.
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18.

……………………………………… değeri unların gluten miktarı ve kalitesi
hakkında bilgi veren pratik bir yöntemdir.

19.

Unlarda ………………………………. değeri bayatlama ve randıman ile ilişkilidir.
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ÖĞRENME KAZANIMI

Gerekli ortam sağlandığında Türk Gıda Kodeksi Mevzuatı ve Türk Standartları’na
uygun olarak ekmek analizlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ekmeğin elde ediliş tarihçesini araştırınız.



Ülkemizde ekmeğin beslenmedeki önemini araştırınız.



Ülkemizde yaygın olarak üretilen ekmek çeşitlerini araştırınız.



Yaşadığınız şehirde üretilen ekmek çeşitlerini araştırınız.

2. EKMEK ANALİZLERİ
Ekmek; başta buğday olmak üzere, çavdar, arpa, darı ve mısır gibi tahıl unlarına, su,
tuz, maya ve bazı katkı maddelerinin katılması (gerektiğinde şeker, enzimler gibi izin verilen
katkı maddeleri vb. ) bu karışımın tekniğine uygun olarak yoğurulması, şekillendirilmesiyle
elde edilen hamurun uygun koşullarda fermantasyonundan sonra fırınlarda pişirilmesi
sonrasında elde edilen temel gıda maddesidir.

Resim 2.1: Farklı ekmek şekilleri

Tüketime sunulan ekmek, ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine
uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanması, bu ürünlerin özellikleri
Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne göre belirlenmektir.
Ekmeklik unlar öğütüldükten sonra hemen kullanılmazlar. Genel olarak yaz aylarında
en az iki hafta, kış aylarında ise üç hafta süresince depolanarak dinlendirilmeleri gerekir.
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Unlar, dinlenme sırasında havanın oksijeni ile temas ederek oksidasyona uğrar, kuvvetlenir
ve rengi ağarır. Bu sürece olgunlaşma denir. Unun olgunlaşmasıyla hamurun işlenmesi
kolaylaşır.

2.1. Ekmeğin Beslenmedeki Yeri ve Önemi
insanlık tarihiyle paralel bir serüvene sahip olan ekmek; geçmişten günümüze içeriği
ve şekli değişkenlik gösterse de ülkemizde ve tüm dünyada en çok tüketilen, insanlığın temel
ortak besin maddelerinin başında yer almaktadır.
Günlük ekmek tüketimi bireylerin özelliklerine, alışkanlıklarına, yaşam ve çalışma
biçimlerine, kültürel özelliklerine ve diyetlerinin bileşimine göre değişmektedir. Özellikle
sosyoekonomik düzeyi düşük olan ailelerde ekmek tüketimi daha yüksektir. Bununla
birlikte; kültür ve eğitim farklılıkları da ekmek tüketimini doğrudan etkilemektedir.

Resim 2.2: Kepekli, çavdarlı ve tam buğday ekmeği

Soframızın vazgeçilmez besin maddesi olan ekmek, karbonhidrat ve protein kaynağı
olarak beslenmede oldukça önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde, bireylerin günlük
harcadıkları enerjinin yaklaşık %66’sı tahıllardan, bunun %56’lık bölümü ise yalnızca
ekmekten karşılanmaktadır. Türkiye’de kişi başına yılda ortalama 200-300 kilogram arasında
ekmek tüketilmektedir. Ekmeğin ülkemizde beslenme açısından bu kadar önemli yer tutması
nedeni; beslenme alışkanlığı, diğer besinlere göre ucuz oluşu, tok tutma özelliği, kolay elde
edilebilmesiyle açıklanabilir. Ekmek içerdiği yüksek oranda karbonhidrata dayalı enerji
sağlayıcı özelliğinin yanında, bileşiminde bulunan protein, mineral madde, vitamin ve düşük
yağ içeriği nedeniyle beslenmede önemli rol oynamaktadır.
Yetişkin kadın ve erkeğin ortalama günlük gereksinmeleri dikkate alındığında;
tüketilen 300 g ekmek; yaklaşık olarak enerjinin %30-36'sını, demirin %12-48’ini, proteinin
%39-42’sini, kalsiyumun %9-57’sini, B1 vitamininin %27-63'ünü, B2’nin %12-30’unu ve
niasinin %15-27’sini karşılamaktadır.
Ekmek iyi bir enerji kaynağı olduğu kadar, insan beslenmesinde esas olan protein, B
vitaminleri ve minerallerin çoğunluğunu belli oranda içerir. Ancak ekmeğin protein kalitesi
düşük olduğundan tek başına, özellikle büyüme çağındaki bireylerin protein gereksinimini
karşılayamaz. Bunun için protein değeri yüksek olan yumurta, süt ve ürünleri, kuru
baklagiller gibi besinlerle birlikte tüketilerek gereksinim karşılanabilir.
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Ülkemizde
bulunmaktadır.

beyaz ekmek, somun, bazlama, yufka

şeklinde ekmek tipleri

Resim 2.3: Somun ekmek

Resim 2.4: Yufka ekmek ve bazlama

2.2. Ekmeğin Temel Bileşimi
Ekmek hamuru hazırlarken kullanılan temel bileşenler; un, su, maya (Saccharomyces
cerevisiae) ve tuzdur. Çeşit ekmek yapımında kullanılan ayçiçeği, keten tohumu, haşhaş gibi
maddeler de ekmek için temel bileşen olarak kullanılabilmektedir.
Geleneksel olarak ekmek un, su, tuz ve mayanın yoğrularak mayalandırılması, kesilip
tartıldıktan sonra tekrar son fermantasyona bırakılması ve pişirilmesinden elde edilmektedir.
Ülkemizde hem ekmeğin besin değerini artıracak hem de hamurun fiziksel ve
kimyasal yapısını düzelterek yüksek hacimli, kaliteli, geç bayatlayan bir ekmeğin üretimini
sağlayacak, ekmeğin mikrobiyolojik olarak bozulmasını önleyecek katkı maddelerinin
ekmek üretiminde kullanılması teknik ve ekonomik yönlerden kaçınılmazdır. Bu nedenle
düşük kaliteli hammaddeden kaynaklanan kalite bozukluklarının önlenmesi açısından katkı
maddelerinin kullanımı önem taşımaktadır.

2.2.1. Un
Un, yarı işlenmiş bir gıdadır. Undaki ana bileşenler; gluten, nişasta, selülozik içerik,
karbonhidrat, yağ ve sudur.
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Buğday unu ilk bakışta beyaz ve homojen gibi görünse de genel olarak elde edildiği
buğdayın özelliğine göre farklılıklar gösterir. Bu nedenle günümüzde modern un fabrikaları
standart un elde edebilmek için devamlı laboratuvar araştırmaları yapmaktadır. Böylece
istenilen özelliğe uygun unlar hazırlanmaktadır. Genellikle kullanım amacına göre farklı
nitelikteki buğdaylar belirli oranlarda karıştırılarak buğday paçalı elde edilir. Bu şekilde
istenilen un elde edilebilmektedir. Katkı maddeli ekmeklik unlar, katkı maddelerinin standart
unlara katılmasıyla elde edilir.

Resim 2.5: Beyaz un

Ekmeklik unlar; kendine özgü tat ve kokuda olmalı, acıma, ekşime, küflenme,
kokuşma ve koku olmamalı, kendine özgü renk ve görünüşte olmalıdır. Göze görünen
yabancı madde olmamalıdır. Ambar zararlısı, parça ve kalıntısı 6 cm çapındaki bir kâğıt
üzerinde en fazla 70 siyah nokta bulunmalı ve böcek kökenli her nokta 30µm’dan küçük
olmalıdır. Ağartma işlemi uygulanmamış ve rutubet miktarı en çok %14,5 olmalıdır.
Kaliteli bir ekmekte; ekmek şekli oval, kalınlığı her yerinde aynı, ekmek rengi açık
kahverengi, yüzeyi pürüzsüz, içi yumuşak ve iç rengi beyaz olmalıdır. Ayrıca ekmek kendine
özgü tat ve aromada olmalı, çiğnenmesi kolay olmalı ve ağızda kalıntı bırakmamalıdır.

2.2.2. Su
Su, ekmek yapımındaki en önemli bileşenlerdendir. Ekmek yapımında toplam hamur
kitlesinin yaklaşık %40’ını su oluşturur. Kullanılan suyun miktar ve bileşimi, hamurun
kalitesine doğrudan etki eder. Ekmek hamurunda kullanılacak su; içilebilir, temiz, mikropsuz
ve orta sertlikte olmalıdır.
Suda bulunan mineral maddeler hem gluteni kuvvetlendirici etki yapar hem de maya
için besin kaynağıdır. Mineral maddelerin aşırı miktarda bulunması istenmeyen bir
durumdur.
Su; hamur bileşenlerinin karışmasını ve birbirleriyle kimyasal etkileşime girmelerini
sağlayan; hamura istenilen elastiki yapıyı kazandıran unsurdur. Su, hamurdaki
fermantasyonun başlaması ve yayılmasını sağlayan son ürün kalitesi üzerinde etkili olan
temel bir bileşendir. Ayrıca hamurdaki enzim ve mayalarda gerekli biyolojik değişimleri
sağlar.
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2.2.3. Tuz
İçerisine tuz katılmış hamur kolay işlenir. Hamurun fiziksel özelliklerini geliştirir. Tuz
hamurun, mayanın çalışması üzerinde etkilidir. Dolayısıyla hamurun fermantasyonunu ve
olgunlaşmasını düzenler. Ekmeğin küflenmesini geciktirir, raf ömrünü uzatır. Tuz
katılmadan yapılan ekmekler 4. günde, tuzlu ekmekler 7. günde küflenir. Ekmekte düzgün ve
ince gözenekli içyapı sağlar. Bunların yanı sıra tuzun hamur içindeki en önemli etkisi, lezzet
vermesidir. Yasal olarak tüm ekmek çeşitlerinde bulunması gereken en çok tuz miktarı kuru
maddede %1,5’tir.
Ekmek yapımında kullanılan tuzun özellikleri; yasal mevzuatta belirtilen özelliklere
uygun, topaklaşmayı önleyecek ve çözünürlüğü kolaylaştıracak boyutta, fiziki olarak temiz,
parlak ve beyaz renkli, nem çekici maddelerden arınmış olmasıdır.

2.2.4. Maya
Ekmek ürünlerinde kabarıklık önemlidir. Kabaran ürünler; büyük hacimli, yapısal
olarak elastik bir içyapıya sahip, kesilirken kolay ayrılma ve görünüşe göre hafif olma
özelliğine sahiptir.
Ekmek ürünlerinde kabarma üç yolla elde edilir;
1. Maya ile biyolojik kabarma,
2. Kabartma tozu (sodyum ve amonyum bikarbonat) ile kimyasal kabarma,
3. Buhar ve hava ile fiziksel kabarma
Maya; hamurda bulunan, basit şekerleri fermantasyona uğratarak bunun sonucu oluşan
CO₂ gazı ile hamurun kabarmasını sağlar. Fermantasyon ürünü diğer maddelerle de hamurun
olgunlaşmasını ve aroma teşekkülünü oluşturur.
Hiçbir işlem yapılmadan kendi hâline bırakılmış bir hamur parçası bir süre sonra
değişikliğe uğrar; yumuşar, her yanından kabarcıklaşmalar başlar ve delikler oluşur. Belirgin
bir koku salar, tadında ekşimsi bir lezzet hissedilir. Hamurda görülen bu değişimlerin nedeni
un, su ve havadan geçen mikroorganizmalardır. Bakteri türündeki mikroorganizmaların
ortaya çıkardığı bu durum, doğal mayalanmadır. Ekmek ürünlerinin daha çabuk
kabarmalarını sağlamak için teknolojiden yararlanarak üretilen yapay mayalar
kullanılmaktadır. Ekmek mayası kendine has tatta olmalı, içerisinde gözle görülebilen
yabancı madde bulunmamalı, bozuşmuş veya kokuşmuş olmamalıdır. Maya fabrikalarında
yaş, kuru, instant maya üretilmektedir. Ekmek yapımında kuru maya daha iyi özellik
gösterir.

2.2.5. Diğer Katkı Maddeleri
Ekmek yapımında, unun bileşimi ve özelliklerinden kaynaklanan bazı kusur ve
eksikliklerin giderilerek kalitenin yükseltilmesi, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanarak
verimliliğinin arttırılması amacı ile çeşitli katkı maddeleri kullanılır.
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Ekmek hamuru hazırlarken temel bileşenlerin yanı sıra katkı maddeleri dediğimiz
yardımcı bileşenler kullanılır. Katkı maddeleri; ekmeğin besin değerini arttırmak, raf ömrünü
uzatmak, dokusal değişikleri (gözenek yapısı gibi) ve istenen tat değişikliğini sağlamak
amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca bazı katkı maddeleri hastalık yapıcı mikroorganizmaların
gelişmesini engellemekte, görünümü güzelleştirmektedir.
Bu amaçla görünüşü düzeltmek ya da dayanıklılığı arttırmak, besin değerini
yükseltmek, aroma ve çeşni vermek ya da bayatlamayı geciktirmek gibi kaliteyi yükseltmek
amacıyla izin verilen gıda katkı maddeleri kullanılabilmektedir. Bunlar;




Antimikrobiyal maddeler: Küf gelişimini geciktirerek ekmeğin daha uzun süre
muhafaza edilmesini sağlar. Günümüzde ekmekçilikte kullanımı en yaygın
antimikrobiyal madde, kalsiyum propiyonattır. Bunun yanında sodyum diasetat,
sodyum propiyonat, sorbik asit de benzer amaçla kullanılır.
Emülgatörler: Genellikle bitkisel esaslı yağlardan elde edilir. Ekmek yapımında
hamurun özelliklerini düzenleyici olarak kullanılır. Emülgatör içeren hamurların
yoğurma ve fermantasyon toleransları fazla, gaz tutma kabiliyetleri yüksektir.

Emülgatörler genel olarak üretimdeki
arttırmak, hamura ilave edilen su miktarını
yardımcı olmak, ekmeğin hacmini, kabuğun
kalite özelliklerini geliştirmek, bayatlamayı
sağlamak gibi görevler görür.

değişikliklere karşı hamurun dayanıklılığını
arttırarak ekmeğin ve kalitesinin artmasına
gevrekliğini, ekmek içi gözenek yapısı gibi
geciktirerek daha uzun süre taze kalmasını



Tatlandırıcılar (sakkaroz, maltoz, fruktoz, glukoz): Fermantasyon hızını, gaz
oluşumunu ve hamurun yapısını etkiler. Hamurun fırında pişmesine hacim, şekil
ve yumuşaklık bakımından da etkisi vardır. Kabuk rengi ve pişirme sırasında
aroma maddeleri ile aroma oluşumunu sağlar.



Stabilizörler: En çok kullanılan peynir suyu tozudur. Bunlar gıdaların
fizikokimyasal özelliklerini koruyan maddelerdir.



Oksidanlar: Unları olgunlaştırarak teknolojik özelliklerini iyileştirmek ve unun
rengini beyazlatmak için kullanılır. Unun olgunlaştırılması için kullanılan
oksidanlar yasalarla sınırlanmış olup un sanayinde en çok askorbik asit
kullanılır.



Enzimler: Un, alfa ve beta amilaz, proteaz ve lipaz gibi enzimleri içerir. Un
sanayinde kullanılan bu enzim preparatlarının temel olanları; alfa amilazlar,
hemiselülazlar, proteazlar, oksidazlar ve lipazlar olarak sıralanabilir. Alfa
amilazlar, tahıl veya mikroorganizmaların kültürlerinden elde edilir; nişastanın
şekerlere parçalanmasını sağlar.



Yüzey aktif maddeler: Ekmek yapımında kullanılan yüzey aktif maddeler;
hamur güçlendiriciler ve bayatlamayı geciktiriciler olarak iki grupta ele
alınabilir.
29

Mono ve digliseridlerin diasetil tartarik asit esterleri, sodyum steoril laktilat, kalsiyum
steoril laktilat başlıca hamur güçlendirici olarak kullanılan maddelerdir. Yumuşatıcı olarak
kullanılanlar ise monogliserid ve digliseridler, gliserol monostearat ve mono propilen
glikoldur.
Lesitin ise hem hamur güçlendirici hem de bayatlamayı geciktirici özelliktedir.


Jelleştiriciler ve kıvam artırıcılar (gum): Bunlar hamurun kıvamını artırır ve
işleme kolaylığı sağlar. Guar bitkisi tohumundan elde edilen Guar gum,
keçiboynuzu tozu gibi gumlar bu amaçla kullanılabilir.



Askorbik asit: Özellikle mekanik hamur olgunlaştırma yöntemiyle ekmek
yapımında oksidan olarak kullanılır. Askorbik asit, hamur ve ekmek niteliklerini
iyileştirici olup yaygın biçimde kullanılan katkı maddelerindendir.



Yağlar: Belli oranda kullanılan katı yağ hacim artırıcı etki yaparken
monogliserid ve serbest yağ asitleri hacim azaltıcı etki yapmaktadır.



Süt ve süt ürünleri: Süt, süt tozu, peynir altı suyu tozu gibi süt ürünleri
besleyici özelliklere sahip olduğundan ekmek hamuruna eklendiğinde ekmeğin
besin değerini artırmaktadır.



Malt unu: Ekmek üretiminde kullanılan en eski katkı maddelerinden biridir.
Ekmek kabuğunun güzel renkli olmasını sağlar. İçinde bulunan malt şekeri ve
enzimler mayanın çalışmasını kolaylaştırır. Ancak hamurda zayıflık yaratan
bazı enzimleri içerdiği için dikkatli kullanılmalıdır.



Amilazlar: Ekmek yapımında katkı maddesi olarak en yaygın olarak kullanılan
enzim amilaz preparatlarıdır. Ancak özellikle son yıllarda selülotik ve lipolitik
enzim preparatları da ekmek katkılarında kullanılır. Nişastayı (zedelenmiş ve
jelatinize olmuş) fermente olabilir şekerlere, CO₂ ve etil alkole çevirerek maya
fermentasyonunun gerçekleşmesine yardımcı olur.



Soya unu: Soya unu, içerdiği yüksek protein ve yağ sayesinde beslenme
açısından önemli bir katkı maddesidir.

2.3. Ekmekte Duyusal Özellikler
Türk Gıda Kodeksi Ekmek Tebliğ kapsamındaki ekmek, ekmek çeşitleri ile ekşi
hamur ekmeklerinin dış ve iç özellikleri duyusal bakımdan şu şekilde olmalıdır.
Öncelikle ekmek, dışından bakıldığında iyi pişmiş ve kabarmış, kendine özgü
görünüşte, kokuda ve kabuk rengi dağılımı olabildiğince homojen olmalı, basık ve yanık
olmamalıdır.
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Kesildiği zaman iç kısmı süngerimsi yapıda, gözenekler mümkün olduğunca homojen
olmalı, hamurumsu, yapışkan ve kabuk-iç ayrımı olmamalı, yabancı madde ve karışmamış
hâlde un, tuz, katkı maddeleri ile bunların topakları bulunmamalıdır. Ekmek içi olabildiğince
homojen, kendine has renk, tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku hissedilmemelidir.

Resim 2.6: Ekmekte dış görünüş

2.4. Ekmekte Bulunması Gereken Diğer Özellikler
Ekmek ve çeşitlerinin yapımında kullanılan ham madde, yardımcı maddelerin
özellikleri ile katkı maddeleri, bulaşanlar, pestisit kalıntı limitleri, hijyen, ambalajlama,
etiketleme, taşıma ve depolama kuralları ile numune alma ve analiz yöntemlerine ilişkin
hükümler Türk Gıda Kodeksi’nin ilgili bölümlerine uygun olmalıdır.
Ekmek ve ekmek çeşitleri ambalajlı olarak tüketime sunulur. Ekmek sadece fırında
ambalajsız olarak tüketime sunulabilir. Ekmek 250 g, 300 g, 500 g, 750 g ve 100 g ağırlıkta,
diğer ekmek çeşitleri ise farklı ağırlıkta üretilerek satışa sunulur.

2.5. Ekmekte Yapılan Duyusal Analizler
Ekmeğin öncelikle varsa ambalajına bakılarak standartlara uygun olup olmadığı
belirlenir. Sonra tartılarak ağırlık tayini yapılır.

2.5.1. Ekmeklerin Şekli ve Hacmi
Analize alınacak ekmeğin tava ekmeği mi ya da serbest pişirilmiş bir ekmek mi
olduğu belirlenir. Sonra somun veya baston olduğuna göre şekli yazılır, hacmi hakkında bilgi
verilir.

Resim 2.7: Simetrik şekle sahip ekmek
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Olması gerekenden az veya çok su katılan unların ekmekleri basık olur. Hamurun
uygun olmayan fermantasyonu, ekmeğin yapımı sırasında şekil verme hataları ekmeğin
şeklinin bozuk olmasına neden olur. Ayrıca yeterince pişmemiş ekmeklerde soğuma
sırasında yan kısımlar çöker. Bunlar dikkate alındığında ekmeğin şekli simetrik olmalıdır.

2.5.2. Ekmekte Tat ve Koku Muayenesi
Tat muayenesinde ekmeğin lezzeti ve özellikle ekşiliği kontrol edilir. Ekmek kendine
özgü tat ve lezzette olmalıdır. Herhangi bir yabancı tat ve ekşilik olmamalıdır.
Buğday veya unda olabilecek küflenme, temizleme maddeleri veya ilaçlar ekmek
yenirken kolaylıkla belli olur. Hamurda aşırı fermantasyon ekşiliğe neden olur. Ekmekte
aroma; proses (süreç) ve katılan maddelere göre değişmektedir. Ekşi maya yöntemi ile
yapılan ekmekler daha aromalı olmaktadır. Diğer yandan ekmekte görülen bazı hastalıklar
(rope gibi) kokusundan hemen anlaşılır.

2.5.3. Ekmek Kabuğunun Muayenesi
Ekmek kabuğunun önce rengi incelenir. Renk çok açık veya koyu olmamalıdır.
Ekmeğin her tarafı aynı parlaklıkta ve kızarmış (esmer renkte) olmalıdır. Ekmek kabuğu
ince, kolay parçalanır özellikte olmalıdır. Kabuk üzerinde yer yer kabarıklıklar ve
çatlaklıklar bulunmamalıdır. Ekmek kabuğu kalın ve sert olmamalıdır.

2.5.4. Ekmek İçinin Muayenesi
Ekmek içinin muayenesinde; ekmek fırından çıktıktan en az 6 saat sonra keskin bir
bıçakla ortasından enine kesilerek içi kontrol edilir. İyi bir ekmekte, gözenekler iyi teşekkül
etmiş olmalıdır. Bu gözenekler küçük, oval, muntazam ve cidarları ince olmalıdır. Ekmek içi
elastiki olmalı ve kuru bir durum göstermemelidir. Ekmek içi dilimleme sırasında
ufalanmamalı veya bıçağa yapışmamalı, hamurumsu veya yapışkan olmamalıdır. Ekmek
bayatladıkça içi sertleşir. Ekmek içine elle bastırıldığı zaman süngerimsi olmalı ve el
çekildiği zaman tekrar eski durumuna dönebilmelidir.

Resim 2.8: Ekmek kesiti ve dokusu
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2.5.5. Kabuk ve İç Oranı
Ekmeğin yarısı kesilerek tartılır. Bir bıçakla ekmeğin iç kısmı kabuktan tamamen
kazınıp ayrılarak tartılır. Kabuk ağırlığı belirlenir. Buna göre kabuk ve iç oranı hesaplanır.
Ekmeklerin kabuk oranı ekmeklerin şekline, büyüklüğüne ve pişkinliğine göre değişir.
Özellikler
Şekil, düzgünlük, hacim
Kabuk
Ekmek içi

Kalınlık ve homojenlik
Esmerleşme
Yüzey izlenimi
Gevşeklik
Elastikiyet
Gözenek dağılımı

Dilim sertliği
Koku
Asit derecesi
Toplam puan

En Yüksek Puan
3
1
1
1
5
4
3
2
8
2
30

Çizelge 2.1:Ekmek puanlama tablosu

2.6. Ekmekte Numune Alma
Ekmek çeşidi ve tipi, fırın çıkış saati ve ağırlığı aynı olan ekmekler bir parti olarak
değerlendirilir. Aynı parti içindeki ekmekler birden başlayarak 1,2,3….N şeklinde
numaralandırılır. Herhangi bir ekmekten başlayarak ambalajlar 1,2,3,……... şeklinde N / n =
r kadar sayılır. N/n tam sayı değilse r tam sayıya tamamlanarak r’ninci ekmek numune
alınmak üzere ayrılır. Ayırma işlemine devam edilir.
N
r = ───
n
n: Numune olarak alınmak üzere ayrılacak ekmek sayısı
N: Partideki ekmek sayısı
Ayrılan ekmek numuneleri bir kâğıt torba içerisine konularak ağzı kapatılır. Fırından
çıkış saati, kullanılan unun tipi, cinsi, katkılı veya katkısız olduğu tutanaklara yazılmalıdır.
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Ayrılacak Numune
Sayısı (n)

Partideki
Numune
Sayısı (N)
< 50
51-150
151-300
301-500
501-1000
1000 >

2
3
4
5
7
10

Kabul Edilebilir Kusurlu Numune Sayısı
Önemsiz
0
0
1
2
3
4

Önemli
0
0
0
1
2
3

Çok önemli
0
0
0
0
0
0

Çizelge 2.2: Ekmekte numune alma ve kabul edilebilir kusur sayısı

2.6.1. Ekmeğin Analize Hazırlanması
Temsili ekmek numunesi alındıktan sonra ± 0,2 hassasiyetle kütlesi tespit edilerek
kaydedilir. Ekmek fırından çıktıktan en az 1 saat sonra tartılmalıdır. Tartılan ekmek, düzgün
ve geniş bir kâğıt üzerinde 2-3 mm incelikte dilimlere ayrılır. Dilimler kâğıt üzerine serilerek
oda sıcaklığında, yaklaşık 15-20 saat kurutulur. Sonra kuru dilimler tartılarak havada
kurutma sonucu meydana gelen % rutubet kaybı hesaplanır. Kurutulmuş ekmek dilimleri
öğütülür. 20 mesh (0,35mm)’lik elekten elenir. Daha sonra hava geçirmez bir kapta
muhafaza edilmelidir.

2.7. Ekmekte Nem Tayini
2.7.1. Yöntemin İlkesi
Ekmekte nem tayini, genellikle etüvde kurutma yöntemi ile yapılmaktadır. Belirli
sıcaklıklarda örnekteki suyun uçurulması ve ağırlık kaybından nem miktarının bulunması
ilkesine dayanır.

2.7.2. Kullanılan Araç Gereçler









Hassas terazi (0,01 g duyarlıkta)
Etüv
Porselen kroze
Cam petri kutusu
Desikatör
Maşa
Kırma değirmeni veya blender
Diğer laboratuvar araç gereçleri

2.7.3. İşlem
Ekmekte nem tayini; ekmek fırından çıktıktan 6 saat sonra yapılır. Eğer 6 saat sonra
nem tayini yapma olanağı bulunmazsa ekmeğin ağırlığı belirlenir. Analiz yapılacağı zaman
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tekrar tartılarak aradaki fark bulunur. Yüzde nem kaybı hesaplanır (R1). Bir petri kutusu
önceden etüve konularak 1 saat kurutulur, desikatörde soğutularak tartılır. Tartım sonucu
kaydedilir.
Öncelikle ekmek mümkün olduğunca 4 eşit parçaya ayrılır. Bu parçalardan birisi
alınarak 2- 4 mm kalınlığında dilimlenir. Dilimlenen bu ekmek kısmı önceden darası alınmış
sabit tartıma getirilmiş petri kutusuna konulur ve tartılır. Etüvde 50-60 °C’de en az 8 saat
veya 105 °C’de 4-5 saat kurutulur, desikatörde soğutulur. Tartılarak % nem miktarı bulunur
(R2).
Kurutulmuş olan bu ekmek dilimleri büyük bir havanda dövülerek kırma
değirmeninden geçirilir. Küçük zerreler hâline getirilir. Öğütülmüş olan bu ekmek
numunesinden 10 g tartılarak önceden etüvde kurutulmuş desikatörde soğutulmuş, sabit
tartıma getirilerek darası alınmış krozelere konulur. Etüvde 135 °C’de 4-5 saat kurutulur,
desikatörde soğutulur. Tartılarak % nem miktarı bulunur (R3).
Eğer analiz ekmek fırından çıktıktan 6 saat sonra yapılmışsa;
Ekmekte Nem (% )= (R2+R3) – (R2xR3)
100

formülünden hesaplanır.

Eğer analiz ekmek fırından çıktıktan 6 saat sonra gerçekleştirilemediyse;
(R1xR2 )
( R1xR3 )
( R2x R3 )
(R1x R2xR3)
Nem % =(R1+R2+R3) - ------------- + --------------- + --------------- + -----------------100
100
100
10.000
formülünden hesaplama yapılır.
R1= Ekmekteki iki tartım arasındaki % fark
R2= Dilim hâlinde kurutulduktan sonra hesaplanan % nem
R3= Öğütülüp kurutulduktan sonra hesaplanan % nem

2.8. Ekmekte Kül Tayini
2.8.1. Yöntemin İlkesi
Ekmek numunesinin 900 ±10 °C’de sıcaklıktaki yükseltgen bir atmosferde organik
maddeler tamamen yanıncaya kadar yakılması ve daha sonra elde edilen kalıntının
tartılmasına esasına dayanır.

2.8.2. Kullanılan Araç Gereç ve Kimyasal Maddeler






Hassas terazi (0,0001 g duyarlılıkta)
Porselen kroze
Kül fırını
Desikatör (içinde etkin bir kurutucu bulunan )
%95 etil alkol
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2.8.3. İşlem


Porselen krozelerin hazırlanması: Porselen krozeler temizlenir. Kaynar
seyreltik hidroklorik asitle yıkanır ve musluk suyu ile çalkalanır. Damıtık sudan
geçirilir. Krozeler sabit tartıma getirilerek tartılır ve tartım sonuçları kaydedilir.



Sabit tartım: Yıkanmış temizlenmiş, porselen kroze 200-250 ºC’de 30 dakika
tutulur, desikatörde soğutularak tartılır. Tekrar fırında bir süre tutulur,
desikatörde soğutulur ve tartılır. İki tartım arasındaki fark en az 0,0002 ise sabit
tartıma gelmiş demektir. Sabit tartıma getirilmiş porselen krozenin darası hassas
terazide alınır.



Analiz numunesinin hazırlanması: Kuru maddede beklenen kül miktarı
%1’den az tahmin edilen numuneden 0,01 g duyarlıkta 5–6 g tartılır. %1’den
fazla tahmin edilen numunelerden 0,01 g duyarlıkta 2–3 g tartılır. Analiz
numuneleri hazırlandıktan sonra porselen krozeler içerisine konulur.



Küllendirme: Kül işlemini homojen bir şekilde yapabilmek için işlemden önce
porselen kroze içerisindeki analiz numunesi üzerine 1–2 ml etil alkol konulur.
Fırının kapağı açılır ve kroze alevlenip yanıncaya kadar fırının ağzında tutulur.
Daha sonra kroze 900 °C’deki kül fırının içine yerleştirilir, fırın kapağı
kapatılır. Yakma işlemi yaklaşık 2–2,5 saat kadar sürer.



Külün tartılması: Küllendirme işlemi tamamlandığında (değişmez bembeyaz
renk elde edildiği zaman) kroze fırından çıkarılır. Isıya dayanıklı bir levha
üzerine konularak 1 dakika soğumaya bırakılır. Sonra desikatör içine konulur.
Külün nem çekme özelliği nedeniyle oda sıcaklığına ulaşınca çabucak tartılır.
Temiz ve boş krozenin ağırlığı, kalıntının ağırlığının bulunması için toplam
ağırlıktan çıkarılır. Sonuç ağırlıkça % olarak ifade edilir.

100
100
K (% ağırlıkça) = M₁ x ────── x ──────
Mo
100-H
K : Kuru madde üzerinden kül miktarı (%)
Mo: Numunenin ağırlığı (g)
M₁ : Kalıntının ağırlığı (g)
H : Numunenin rutubet miktarı (% ağırlık olarak)

2.9. Ekmekte Asitlik Tayini
2.9.1. Yöntemin İlkesi
Ekmekteki asitliği ortamı nötrlemek suretiyle belirlemek amacıyla belli tartımda
numunenin su ile seyreltildikten sonra %1’lik fenolftalein indikatörüne karşı 0,1 N NaOH
çözeltisi ile titre edilmesi ilkesine dayanır.
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2.9.2. Kullanılan Araç Gereç ve Kimyasal Maddeler








Hassas terazi
Erlen
Su banyosu
Büret
Statif
0,1 N ayarlı sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi,
Fenolftaleyn indikatör çözeltisi (%1’lik alkolde)

2.9.3. İşlem
Ekmek içinin orta kısmından 10 g analiz numunesi bir erlene alınır. 100 ml su ile
karıştırmak suretiyle 30 dakika kaynar su banyosu içinde bekletilir.
Titrasyon düzeneği hazırlanarak büret içine 0,1 N ayarlı sodyum hidroksit çözeltisi
konulur. Süre sonunda soğutulmuş çözelti fenolftaleyn indikatörü kullanılarak 0,1 N ayarlı
NaOH çözeltisi ile kalıcı pembe renk oluşuncaya kadar titre edilir (V₁). Harcanan NaOH
çözeltisi miktarı not edilir. Titrasyona 5 dakika ara verilir. Bu süre içinde renk açılır, 5
dakika sonunda karıştırılır ve tekrar yine kalıcı pembe renk oluşuncaya kadar titrasyona
devam edilir ( V₂ ). Harcanan NaOH çözeltisi miktarı not edilir.
100 g numune için harcanan 1 N NaOH çözeltisinin ml olarak miktarı asitlik değeri
olarak verilir.
Asit değeri (%) = 100 x N x (V₁+V₂) / m
m : Analize alınan örnek miktarı (g)
N: NaOH çözeltisinin derişimi (0,1 N)
V₁: İlk titrasyonda harcanan NaOH çözeltisi miktarı (ml)
V₂: Sonraki titrasyonda harcanan NaOH çözeltisi miktarı (ml)

2.10. Ekmekte Tuz Tayini
2.10.1. Yöntemin İlkesi
Ekmek numunesinde kuru madde üzerinden sodyum klorür miktarının tespit edilmesi
amacıyla yapılır. Ekmek numunesinin sulandırılması, çöktürülmesi ve berrak kısımdan
alınarak üzerine potasyum kromat indikatör çözeltisi ilave edilip gümüş nitrat çözeltisi ile
titre edilmesi ilkesine dayanır.

2.10.2. Kullanılan Araç Gereç ve Kimyasal Maddeler


Hassas terazi (0,001 g duyarlıkta)
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0,1 N AgNO3 çözeltisi
% 5 (m/v)’lik potasyum kromat indikatörü (5 g K₂CrO4 su ile 100 ml’ ye
tamamlanır.)

2.10.3. İşlem
Tuz analizi yaparken ekmeğin iç kısımlarından bir miktar alınarak etüvde 105 °C’de
yaklaşık 2 saat kurutulan ekmek dilimleri öğütülür (Nem tayininden elde edilen kurutulmuş
ekmek dilimleri kullanılabilir). Öğütüldükten sonra tekrar 105 °C’de kurutulan ve
desikatörde soğutulan öğütülmüş ekmek numunesinden 10 g alınır. 500 ml’lik ölçülü
balonda bir miktar sıcak su ile kuvvetlice çalkalanır (5–10 dakika), soğutulur ve hacim 500
ml’ye tamamlanır. Balon içerisindeki ekmek parçaları iyice dibe çöktükten sonra üstte kalan
berrak kısımdan bir erlene 200 ml alınarak 1-2 ml potasyum kromat indikatörü eklenir.
Önceden hazırlanan titrasyon düzeneğinde büret içerisine konulan 0,1 N derişimdeki AgNO3
çözeltisi ile kiremit kırmızısı renk elde edilinceye kadar titre edilir. Sarf edilen AgNO3
çözeltisi miktarı kaydedilir (V).
Tuz miktarı, NaCl cinsinden, kuru maddede kütlece yüzde olarak aşağıdaki formülle
hesaplanır.
T (%) = V x N x F x 0,05846 x 500 x 100 / m x 200
T: Tuz miktarı % (kütlece, kuru madde üzerinden)
V: Kullanılan AgNO3 çözeltisinin hacmi, (ml)
N: AgNO3 çözeltisinin normalitesi (0,1 N)
F: AgNO3 çözeltisinin faktörü (AgNO3 çözeltisi derişimi tam 0,1N ise faktör 1’dir.)
0,05846= NaCl’nin miliekivalen ağırlığı (meq)
m = Alınan numune miktarı ( g)
0,1 N derişimdeki AgNO3 çözeltisi kullanıldığında ve faktör 1 olduğunda
formülümüz:
T (%) = V x 0,005846 x 500 x 100 / m x 200 olur.
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ
Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz. “Ekmek
israfından kaçınmak için neler yapılabilir?” sorusunun cevabını sınıf ortamında ve
öğretmeniniz koordinesinde değerlendiriniz.
Değer

İsraftan Kaçınma

Konu

Ekmek israfı
Sizce ülkemizde ne kadar ekmek israf edilmektedir?
Ekmeğin insan yaşamındaki yeri ve önemi nedir?

Etkinlikler

Sizce ekmek israfının nedenleri nelerdir?
Sizce bayatlamış ekmek farklı şekillerde değerlendirilebilir mi?
Ekmek israfının önüne nasıl geçilebilir? İsrafın önüne geçmek için
alınacak tedbirler nelerdir?

Kavramlar

Kural, ekmek israf,

Yöntem

Beyin fırtınası, grup tartışması, kavram haritası, değer açıklama, düz
anlatım, soru cevap ve anlam haritası
Değer analizi

Yaklaşımlar

Değer açıklama
1. Ekmek israfının önlenmesine karşı duyarlı olur.

Kazanımlar

2. İsraftan kaçınmak için yeterli miktarda ekmek tüketmeye özen
gösterir.
3. İsrafla mücadelede istekli olur.
4. İsraftan kaçınmanın diğer değerlerle olan ilişkisinin farkına varır.

Araç -Gereçler

Kalem, kâğıt, boya kalemleri, projeksiyon cihazı, tebeşir, internet.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak ekmekte duyusal analizler
yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereçler: Hassas terazi, bıçak
İşlem Basamakları
 Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız.

 Ekmeğin şeklini tespit ediniz.

 Ekmekte tat ve koku kontrolü
yapınız.

 Ekmek kabuğunda renk, parlaklık
kızarma ve üzerindeki kabarıkları
kontrol ediniz.

 Ekmek içinin gözenek durumunu ve
elastik yapısını kontrol ediniz.

 Ekmeğin kabuk ve iç oranını tespit
ediniz.
 Analiz sonrası işlemleri yapınız.

Öneriler
 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ort amınızı ve kullanacağınız araç
gereçleri hazırlayınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına uyunuz.
 Önce ekmeğin tava ekmeği mi ya da serbest
pişirilmiş bir ekmek mi olduğunu tespit
ediniz.
 Sonra somun veya baston olduğunu
belirtiniz.
 Bir miktar ekmeği ağızda çiğneyiniz.
 Yabancı, yavan ve ekşi tadı ekmekte kusur
olarak kabul ediniz.
 Ekmeği koklayınız.
 Ekmeğin kendine has tat ve kokuda olması
gerektiğini unutmayınız.
 Ekmek kabuğunun renginin çok açık veya
çok koyu olmamsı gerektiğini unutmayınız.
 Ekmeğin her tarafında aynı parlaklık ve
kızarıklık olup olmadığına bakınız.
 Kabuk üzerinde kabarıklıkların ve
çatlaklıkların olmamasına dikkat ediniz.
 Kontrol yapılan yerin yeterli
aydınlatılmasına dikkat ediniz.
 Ekmek fırından çıktıktan en az 6 saat sonra
ekmeği kontrol ediniz.
 Ekmeği keskin bir bıçakla ortasından enine
doğru kesiniz.
 Ekmek içini elle bastırınız.
 Ekmeği dilimleyerek dilimleme sırasında
ufalanma olup olmadığını ve bıçağa yapışıp
yapışmadığını kontrol ediniz.
 Ekmeğin yarısını tartınız.
 İç kısmı bir bıçakla tamamen ayırarak
tartınız.
 Kabuk kısmını ayrı tartınız.
 Analiz sonuçlarını dikkate alarak ekmek
kalitesini değerlendiriniz.
 Laboratuvarı temizleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak ekmekte nem tayini yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Hassas terazi, etüv, porselen
kroze, cam petri kutusu, desikatör, maşa, kırma değirmeni veya blender, diğer laboratuvar
araç gereçleri
İşlem Basamakları

 Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız.

 Analizi yapılacak ekmeği analize
hazırlayınız.

 Petri kutusunu sabit tartıma getiriniz.
 Ekmeği 4 eşit parçaya ayırınız.
 Ekmek parçalarından birisini alıp 2- 4
mm kalınlığında dilimleyiniz.
 Dilimlenen ekmek parçasını petri
kutusuna alıp tartınız.
 İçinde ekmek dilimleri olan petri
kutusunu etüvde 50-60 °C’de en az 8 saat
veya 105 °C’de 4-5 saat kurutunuz.
 Desikatörde soğutarak tartınız. % nem
miktarı bulunuz.
 Kurutulan ekmek dilimlerini porselen
havanda dövünüz.
 Daha sonra blenderden geçiriniz.
 Öğütülen ekmek numunesinden 10 g
tartınız.
 Önceden sabit tartıma getirilerek darası
alınmış krozelere ekmek numunesinden
koyunuz.
 Etüvde 135 °C’de yaklaşık 4-5 saat
kurutunuz.
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Öneriler
 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız
araç gereçleri hazırlayınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uyunuz.
 Ekmek fırından çıktıktan 6 saat sonra
analizi yapınız.
 Eğer 6 saat sonra nem tayini yapma
olanağı bulunmazsa ekmeğin ağırlığını
belirleyiniz.
 Analiz yapılacağı zaman ekmeği tekrar
tartarak aradaki farkı bulunuz.
 Buna göre yüzde nem kaybını
hesaplayınız.
 Petri kutusunu etüve yerleştirip 1 saat
kurutunuz.
 Desikatörde soğutarak tartınız.
 Tartım sonucunu kaydediniz.
 Ekmeği parçalarken ve dilimlerken
dikkatli olunuz.

 Tartım kurallarına uyunuz.
 Kurutma ısısına ve süresine dikkat
ediniz.

 Ekmek örneğini öğütürken dikkat
ediniz.

 Tartımlarda dikkatli olunuz.
 Tartımda belirlenen değerleri not
ediniz.

 Desikatörde soğutarak tartınız. % nem
miktarını bulunuz.
 Gerekli hesaplamaları yaparak ekmekte
nem miktarını bulunuz.

 Hesaplamalarda dikkatli olunuz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak ekmekte kül tayini yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Hassas terazi, porselen kroze,
kül fırını, desikatör, %95 etil alkol
İşlem Basamakları


 Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız.

 Analizi yapılacak ekmeği analize
hazırlayınız.
 Kuru maddede beklenen kül miktarı
%1’den az tahmin edilen numuneden
 5–6 g tartınız.
 %1’den fazla tahmin edilen numuneden
ise 2–3 g tartınız.
 Tartılan analiz numunelerini önceden
sabit tartıma getirilmiş darası alınmış
porselen krozeler içerisine koyunuz.
 Porselen kroze içersindeki analiz
numunesinin üzerine 1–2 ml etil alkol
koyunuz.
 Krozeler alevlenip yanıncaya kadar kül
fırınının ağzında tutunuz.
 Daha sonra krozeleri kül fırınının içine
yerleştiriniz.
 Yaklaşık 2–2,5 saat kadar yakma işlemini
devam ettiriniz.



Öneriler
Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız
araç gereçleri hazırlayınız.
Laboratuvar güvenlik kurallarına
uyunuz.
Ekmek fırından çıktıktan 6 saat sonra
analizi yapınız.

 Tartım kurallarına uyunuz.

 Krozeler alevlenip yanarken dikkatli
olunuz.
 Fırının kapağını kapatınız. Kül fırınını
900 °C’ye ayarlayınız.
 Krozeleri kül fırınının içine
yerleştirirken dikkatli olunuz.
 Süreye uyunuz.

 Küllendirme işlemi tamamlandığında
krozeleri fırından çıkarınız.

 Küllendirme işlemine krozeler içindeki
örneğin değişmez bembeyaz renk
sağlanıncaya kadar devam ediniz.

 Krozeleri fırından çıkarıp 1 dakika
soğumaya bırakınız.
 Sonra desikatörde soğutunuz.
 Oda sıcaklığına ulaşınca tartınız.
 Kalıntının ağırlığını bulunuz.

 Krozeleri ısıya dayanıklı bir levha
üzerine yerleştiriniz.
 Kalıntının nem çekme özelliği
olduğunu unutmayınız.
 Kalıntının ağırlığını bulmak için
tartımdan krozelerin darasını çıkarınız.

 Gerekli hesaplamaları yaparak ekmekte
% kül miktarını bulunuz.

 Hesaplamalarda dikkatli olunuz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak ekmekte asitlik tayini
yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Hassas terazi, erlen, su banyosu,
büret, statif, kıskaç, 0,1 N ayarlı sodyum hidroksit (NAOH) çözeltisi, fenolftaleyn indikatör
çözeltisi (% 1’lik alkolde)
İşlem Basamakları

Öneriler

 Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız.
 Analizi yapılacak ekmeği analize
hazırlayınız.
 Ekmek içinden 10 g analiz numunesini
erlene alınız.
 Analiz örneğini 100 ml su ile karıştırınız.
 Erleni 30 dakika kaynar su banyosu
içinde bekletiniz.
 Süre sonunda önceden hazırlanan
titrasyon düzeneğinde; soğutulmuş çözelti
fenolftaleyn indikatörünü kullanarak 0,1
N ayarlı NaOH çözeltisi ile titre ediniz.
 Titrasyona 5 dakika ara veriniz.
 Süre sonunda karıştırınız ve tekrar kalıcı
pembe renk oluşuncaya kadar titrasyona
devam ediniz.
 Formülü kullanarak gerekli hesaplamaları
yapınız.
 Ekmekte asitlik miktarını bulunuz.
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 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız
araç gereçleri hazırlayınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uyunuz.
 Ekmek fırından çıktıktan 6 saat sonra
analizi yapınız.
 Örneğin iyice karışmasına dikkat
ediniz.
 Bekletme süresine uyunuz.
 Kalıcı pembe renk oluşuncaya kadar
titre ediniz.
 Harcanan NaOH çözeltisi miktarını not
ediniz.
 Ara verilen sürede renk açılması
olmasına dikkat ediniz.
 Harcanan NaOH çözeltisi miktarını not
ediniz.
 Hesaplamalarda dikkatli olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak ekmekte tuz tayini yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Analitik terazi, 0,1 N AgNO3
çözeltisi, %5 (m/v)’lik potasyum kromat indikatörü
İşlem Basamakları

Öneriler
 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız
araç gereçleri hazırlayınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uyunuz.
 Ekmek fırından çıktıktan 6 saat sonra
analizi yapınız.
 Kuruma ve öğütme işlemlerinde
kurallara uyunuz.

 Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız.

 Analizi yapılacak ekmeği analize
hazırlayınız.
 Ekmek numunesinden 10 g alınız.

 Çalışmada dikkatli olunuz.

 Ekmek örneğini 500 ml’lik ölçülü
balonda bir miktar sıcak su ile 5–10
dakika kuvvetlice çalkalayınız.
 Sonra saf su ile hacmi 500 ml’ye
tamamlayınız.
 Balon içerisindeki ekmek parçaları dibe
çökünce üstte kalan berrak kısımdan
erlene 200 ml alınız.
 Üzerine 1-2 ml potasyum kromat
indikatörü ekleyiniz.

 Örneğin iyice karışmasına dikkat
ediniz.

 Çökelmenin tamamlanmasını ve berrak
kısmın oluşmasını bekleyiniz.

 Önceden hazırlanan titrasyon
düzeneğinde 0,1 N derişimdeki AgNO3
çözeltisi titre ediniz.

 Titrasyona kiremit kırmızısı renk elde
edilinceye kadar devam ediniz.
 Titrasyonda harcanan AgNO3 çözeltisi
miktarını kaydediniz.

 Formülü kullanarak gerekli hesaplamaları
yapınız.
 Ekmekte tuz miktarını kuru maddede
kütlece yüzde olarak bulunuz.

 Hesaplamalarda dikkatli olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi klasik ekmeğin temel bileşenlerinden biri değildir?
A) Su
B) Maya
C) Un
D) Peynir altı suyu
E) Tuz

2.

Aşağıdakilerden hangisi ekmeğe katılan katkı maddelerinin kullanım amaçlarından
değildir?
A) Besin değerini arttırmak
B) Raf ömrünü uzatmak
C) Ucuz ve kolay temin etmek
D) Hastalık yapıcı mikroorganizmaların gelişmesini engellemek
E) Görünümü güzelleştirmek

3.

Aşağıdakilerden hangisi ekmeğe katılan tuzun yararlarından biri değildir?
A) Glutenin direnç ve elastikiyetini arttırır.
B) Ekmek hamurunun kabarmasını sağlar.
C) Hamuru kolay işlenir hâle getirir.
D) Ekmeğin raf ömrünü uzatır.
E) Ekmeğe güzel renk verir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi, ekmeğin fiziksel ve kimyasal özelliklerini koruyan katkı
maddelerindendir?
A) Stabilizörler
B) Oksidanlar
C) Emülgatörler
D) Tatlandırıcılar
E) Enzimler

5.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Gıda Kodeksi’ne göre ekmekte olması gereken
özelliklerden biri değildir?
A) Kabuk rengi homojen
B) Şekli basık
C) Ekmek iç kısmı süngerimsi
D) Dıştan bakıldığında iyi pişmiş ve kabarmış
E) Hamurumsu olmamalı.
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6.

Ekmekte yapılan duyusal muayenelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ağızda yapılan muayenede ekmeğin lezzeti ve özellikle ekşiliği kontrol edilir.
B) Kabuk üzerinde yer yer kabarıklıklar ve çatlaklıklar bulunmamalıdır.
C) Ekmeğin yarısı kesilerek tartılır ve iç kısmı kabuktan bir bıçakla tamamen kazınıp
ayrılarak tartılır.
D) Ekmek fırından çıktıktan hemen sonra ortasından enine kesilerek içi muayene
edilir.
E) Ekmek içi dilimleme sırasında ufalanmamalı veya bıçağa yapışmamalı.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
7.

( ) Ekmeklik unlar öğütüldükten sonra genel olarak yaz aylarında en az iki hafta, kış
aylarında ise üç hafta süresince depolanarak dinlendirilmeleri gerekir.

8.

( ) Ekmek içine elle bastırıldığı zaman süngerimsi olmalı el çekildiği zaman
tekrar eski durumuna dönmemelidir.

9.

( ) Ekmeklerin kabuk oranı ekmeklerin şekline, büyüklüğüne ve pişkinliğine göre
değişir.

10.

( ) Günlük ekmek tüketimi bireylerin özelliklerine, alışkanlıklarına, yaşam ve çalışma
biçimlerine, kültürel özelliklerine ve diyetlerinin bileşimine göre değişmez.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

11.

Unların, dinlenme sırasında havanın oksijeni ile temas ederek oksidasyona uğradığı,
kuvvetlendiği, renginin ağardığı bu sürece…………………………… denir.

12.

Ekmekte şekil ……………….. olmalıdır.

13.

Ekmekte nem tayini ekmek fırından çıktıktan …………… sonra yapılır.

14.

Yasal olarak tüm ekmek çeşitlerinde bulunması gereken en çok tuz miktarı kuru
maddede % ……………………….. dir.

15.

Ekmekte kül tayininde homojen küllendirme yapabilmek için porselen kroze
içersindeki analiz numunesi üzerine 1–2 ml …………………………………….
konulur.

16.

Ekmekte tuz tayininde 10 g analiz numunesi bir erlene alınır. 100 ml su ile karıştırmak
suretiyle …………………… dakika kaynar su banyosu içinde bekletilir.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Gerekli ortam sağlandığında Türk Gıda Kodeksi Mevzuatı ve Türk Standartları’na
uygun olarak makarna analizlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Dünyada ve ülkemizde yıllık makarna üretim ve tüketimi hakkında bilgi
edininiz.



Makarna yapımında kullanılan buğday çeşitlerinin ülkemizde yetiştirildiği
bölgeleri araştırınız.

3. MAKARNA ANALİZLERİ
3.1. Makarnanın Tanımı ve Çeşitleri
Triticum durum ( Durum buğdayı) buğdayından üretilen irmiğe su ilave edilip
tekniğine uygun yoğrularak hazırlanan hamurun şekillendirilip kurutulması sonucunda elde
edilen ürüne makarna denir. Sade, tam buğday, çeşnili, zenginleştirilmiş, güçlendirilmiş
makarna ile vitamin ve mineral ilaveli makarna olarak sınıflandırılmaktadır.

Resim 3.1: Farklı makarna şekilleri



Sade makarna: Triticum durum buğdayından üretilen irmiğe su katılarak
tekniğine uygun olarak yoğurulup hazırlanan hamurun şekillendirilip
kurutulması ile elde edilen bir üründür.
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Tam buğday makarnası: Tam buğday irmiğine su katılıp tekniğine uygun
yoğrularak hazırlanan hamurun şekillendirilip kurutulması ile elde edilen
üründür.

Resim 3.2:Tam buğday makarnası



Çeşnili makarna: Triticum durum buğdayın irmiğinden tekniğine uygun olarak
hazırlanan makarna hamuruna ve / veya kurutulmuş makarnaya et ve et ürünleri,
su ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri, süt ve süt ürünleri, sebze, baklagil ve
unları, meyve ve sebze lifleri, Triticum aestivum (ekmeklik buğday) ve
Triticum compactum (Topbaş buğdayı) buğday ürünleri dışında diğer tahıl
ürünleri ve lifleri, baharat ile tat vericiler ve benzerlerinin ilave edilmesi ile elde
edilen bir üründür.



Zenginleştirilmiş makarna: Triticum durum buğday irmiğinden tekniğine
uygun olarak üretilen makarna hamuruna, tiamin, riboflavin, niasin, folik asit,
demirden oluşan karışım ve / veya vitamin D ve / veya kalsiyum katılarak
şekillendirilip kurutulmasıyla elde edilen bir üründür.
Eklenebilecek Maddeler

Eklenebilecek Miktarlar

Tiamin (B1 vitamin)

0,88 – 1,10 mg/100 g

Riboflavin (B2 vitamin )

0,37 – 0,49 mg/100 g

Niasin (Niasinamid)

5,95 – 7,50 mg/100 g

Folik asit

0,20 – 0,26 mg/100 g

Demir (Fe)

2,90 – 3,60 mg/100 g

Vitamin D

0,75 – 2,25 m g/100 g

Kalsiyum

120 – 360 mg/100 g

Çizelge 3.1: Zenginleştirilmiş makarnaya eklenebilecek maddeler ve miktarları



Güçlendirilmiş makarna: Zenginleştirilmiş makarna için belirlenen vitamin ve
minerallerin üst sınır değerlerine protein katılarak hazırlanan hamurun
şekillendirilip kurutulmasıyla elde edilen bir üründür.
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Vitamin ve mineral ilaveli makarna: Triticum durum buğday irmiğinden
tekniğine uygun olarak hazırlanan makarna hamuruna vitamin ve mineral
katılmasıyla elde edilen üründür.

3.2. Türk Gıda Kodeksi Makarna Tebliğine Göre Ürün Özellikleri
Türk Gıda Kodeksi Makarna Tebliği kapsamındaki makarnanın ürün özellikleri
aşağıda verilmiştir:












Makarna kendine has tat ve kokuda olmalıdır.
Makarnanın rutubet miktarı en çok %13 olmalıdır.
Tam buğday makarnasının protein miktarı kuru madde de en az %11olmalıdır
(N x 5.7).
Sade makarnada kül miktarı kuru maddede en çok %1 olmalıdır.
Sade ve zenginleştirilmiş makarnanın protein miktarı kuru maddede en az
%10,5 olmalıdır (N x 5.7).
Güçlendirilmiş makarnanın protein miktarı kuru maddede en az %15,5 olmalıdır
(N x 5.7).
Tam buğday makarnasında kül miktarı kuru madde de en çok %2 olmalıdır.
Sade makarnada suya geçen madde miktarı kuru madde esasına göre en çok
%10 olmalıdır.
Sade makarnaya tuz katılmamalıdır.
Makarnalar biçimlerine göre uzun, kesme, şehriye vb. şekillerde üretilebilir.
Zenginleştirilmiş makarnaya aşağıda belirtilen miktarda karışım ve / veya
vitamin ve / veya mineral katılabilir.

3.3. Makarnanın Bileşimi
Makarna hammaddesi olan Tiriticum durum buğdayından elde edilen irmiğe sade
makarna için su, diğer makarnalar için çeşidine göre uygun maddeler eklenerek hazırlanmış
makarnanın doğal bileşiminin oranları, ortalama değerler olarak aşağıdaki çizelgede
verilmiştir.
Makarna Temel Bileşenleri Yaklaşık Oranlar (%)
Su
%12 -13
Protein
%10, 5-13,5
Karbonhidrat
%75
Yağ
%0-2
Çizelge 3.2: Makarnanın bileşimi

Görüldüğü üzere sade makarnanın bileşiminde su, protein, karbonhidrat ve yağ
bulunmaktadır. Bunların yanı sıra makarnanın çeşidine göre; et ve et ürünleri, süt ve süt
ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri çeşitli sebzeler, baharatlar ile tat vericiler, çeşitli
vitaminler ve mineraller gibi ilaveler de yapılabilmektedir.
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3.4. Makarnada Duyusal Analizler
Makarnada duyusal analizler önemlidir. Bu nedenle analizi yapacak kişi dikkatli
olmalıdır. Duyusal analiz için öncelikle beher içerisine belli miktarda su koyularak
kaynatılır. Kaynayan su içerisine analizi yapılacak makarnadan koyulur. Makarna
pişirildikten sonra yüzeyindeki organik maddeleri, su ile yıkayarak suya geçirilir. Pişirilip
yıkanan makarna porselen bir tabak içerisine alınıp 6. dakikada yüzeyinin nişastalı olup
olmadığı kontrol edilir. Makarnayı, parmakla ve dişle ezerek sertliğine, içerisinde damar
hâlinde pişmemiş kısım kalıp kalmadığına bakılır. Daha sonra 9. dakikada ise elle kaldırılıp
bırakılarak makarnanın birbirine yapışıp yapışmadığına göre kümeleşme durumu kontrol
edilir.

Resim 3.3: Pişmemiş makarna

Resim 3.4: Pişmiş makarna

Kaliteli makarna piştikten sonra birbirine yapışmamalıdır. Başlangıçtaki şeklini ve
rengini korumalı, dayanıklı ve elastik olmalıdır. Çizelge 3.3’te belirtildiği ölçütlere göre 3
eksper tarafından yapılan panel değerlendirmesinde verilen puanların ortalaması
değerlendirmenin sonucudur.
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Makarna Özelliği

Yapışkanlık

Kümeleşme

Sertlik

Değerlendirme
Aşırı derece
Çok
Az
Çok az
Hiç yok
Çok aşırı derecede
Çok
Orta derecede
Az
Çok az
Hiç yok
Çok yumuşak dağılıyor
Ezilmeye çok az dirençli
Ezilmeye orta dirençli
Kabul edilebilir düzeyde
Arzu edilen düzeyde
Mükemmel

Puanlama
0-15
16-30
31-40
56-75
76-100
0-15
16-30
31-40
41-55
56-75
76-100
0-15
16-30
31-40
41-55
56-75
76-100

Çizelge 3.3: Makarna duyusal testlerinde kullanılan puanlama sistemi

3.5. Makarna Pişirme Testleri
3.5.1. Gerekli Araç Gereçler













Hassas terazi
Etüv
Su banyosu
Büchner hunisi
Porselen kapsül
Desikatör
Beher (400 ve 500 ml’lik)
Ölçü silindiri (500 ml’lik)
Pens
Terazi
Saat camı
Baget

3.5.2. Makarnada Pişme Süresi Tayini
400 ml’lik beher içerisine 250 ml saf su koyularak üzerine bir cam saati kapatılır ve
kaynatılır. Kaynayan su içerisine analizi yapılacak makarnadan 25 g ilave edilir. Beher
içerisinde pişirilmeye başlanan numuneden 7-8 dakika sonra pens ile bir parça alınır. Alınan
bu parça iki cam levha arasına konulup sıkılarak ezilir. Cam levhalar arasında ezilen
makarnanın ortasında görülen sürekli beyaz kısım (açık renkli pişmemiş kısım) kaybolunca
yani tamamıyla homojen bir görüntü elde edilinceye kadar bu işleme birer dakika ara ile
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devam edilir. Homojen bir görüntü elde edildiğinde, bu süre (başlangıçtan bu ana kadar
geçen süre) pişme süresi olarak kaydedilir.

Resim 3.5: Cam levhalar arasında makarnanın ezilmesi

Resim 3.6: Ezilmiş makarna

Paralel denemeler hariç en az 3-4 beherde pişirme yapılması durumunda; birisinin
suya geçen madde miktarı, ikincisinin hacim artışı diğerinin de ağırlık artışı tayini için
kullanılması uygun olacaktır.

3.5.3. Makarnada Suya Geçen Madde Miktarı
400 ml’lik beher içerisine 250 ml saf su koyularak bu beher kaynar su banyosuna
yerleştirilir. Kaynayan su içerisine analizi yapılacak makarnadan 25 g koyulur (Uzun
makarnalar ile çalışılacaksa 4 cm uzunluğunda kesilir.). Beherin ağzı bir saat camı ile
kapatılır. Toplamda 20 dakikalık bir süre tutularak her 5 dakikada bir makarnalar bir baget
yardımıyla karıştırılır. Süre sonunda beherin içindeki makarnalar Büchner hunisi yardımıyla
süzülür. Süzme işlemi bitince makarnalara tekrar behere alınarak üzerine 90 ml saf su
eklenip yıkanır ve aynı Büchner hunisinden tekrar süzülür. Yıkanan makarnalar eğer diğer
deneylerde (makarnada su absorbsiyonu deneyi veya makarnada hacim artışı tespiti)
kullanılacaksa saklanır. Pişme ve yıkama suları ölçülü balonda toplanır. Pişirme ve yıkama
suyunun son hacmi 350 ml’ye tamamlanır. İyice karıştırılarak örnek homojen hâle getirilir.
Bundan 50 ml alınarak daha önce sabit tartıma getirilmiş (m₁) bir behere koyulur. Su
banyosu üzerinde kuruyuncaya kadar suyu buharlaştırılır. Daha sonra beher 98 °C’ye
ayarlanmış etüvde sabit tartıma getirilir. Desikatörde soğutulup tartılarak ağırlık kaydedilir
(m₂).
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Suya geçen madde oranı (S), kuru maddenin kütlece yüzdesi olarak aşağıdaki formül
ile hesaplanır.
(m2- m1) x 28 x 100 )
Pişme suyuna geçen madde miktarı (%) = ----------------------------------(100 - R)
R: Makarna örneğinin % rutubet oranı, % (m/m)
m ₁: Porselen kapsülde kalan madde miktarı (g)
m₂: Numune kütlesi (g)
Suya Geçen Madde Miktarı %
>8
6-8
<6

Makarna Özelliği
Düşük kaliteli
İyi kaliteli
Çok iyi kaliteli

Çizelge 3.4: Sonuçların değerlendirilmesi

3.5.4. Makarnada Hacim Artışı Tespiti
250 ml’lik ölçü silindiri içerisine 25 g makarnanın üzerini kaplayacak ve hacmi tam
olarak bilinen miktarda su eklenir. 25 g makarna hassas terazide tartılır. Ölçü silindiri
içerisindeki suya 25 g makarna konulur ve gözlenen hacim artışı (V1) kaydedilir.
Aynı işlemi makarnada suya geçen madde miktarı deneyinde elde ettiğimiz pişmiş
makarnalarla yaparak gerçekleşen hacim artışı (V2) kaydedilir.
V₂-V₁
Makarnada yüzde hacim artışı (%) = ────── x100 formülü yardımı ile
hesaplanır.
V₁
V₂ : Pişmiş makarnadaki hacim artışı
V₁: Pişmemiş makarnadaki hacim artışı
Çıkan sonuca göre değerlendirme yapılır. Hacim artışı makarnanın kalitesi ile doğru
orantılıdır.

3.5.5. Makarnanın Su Absorbsiyonu Tayini
Makarnada suya geçen madde miktarı deneyinden elde edilen pişmiş makarnalar
Bücnher hunisinden süzüldükten sonra tartılır (m₂). Bu değerden, m₁ (pişmemiş makarna 25
g) pişmiş makarna ağırlığından çıkarılarak absorbe edilen su miktarı bulunur. Makarnanın
kalitesi arttıkça su absorblama değeri de artar.
m₂ - m₁
Su Absorbsiyon Değeri (%) = ─────── x 100
m₁
m₂ : Makarnanın piştikten sonraki ağırlığı (g)
m₁: Makarnanın pişmeden önceki ağırlığı (g)
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak makarnada duyusal analizler
(sertlik, yapışkanlık ve kümeleşme derecesinin tespiti) yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereçler: Su, beher, eldiven, porselen kap
İşlem Basamakları

Öneriler

 Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız.

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız
araç gereçleri hazırlayınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uyunuz.

 Beher içerisine belli miktarda su koyup
kaynatınız.
 Su kaynamaya başlayınca içine analizi
yapılacak makarnadan koyunuz.
 Makarnayı pişiriniz.

 Kaynatma sırasında dikkatli olunuz.

 Pişen makarnanın yüzeyindeki organik
maddeleri su ile yıkarak suya geçiriniz.
 Sonra makarnayı porselen bir kaba alınız.
 6. dakikada parmakla ve dişle makarnayı
eziniz.
 Makarnanın sertliğini Çizelge 3.3’e göre
değerlendiriniz.

 Makarnanın iyice yıkandığından
emin olunuz.
 Makarna örneğinin içerisinde damar
hâlinde pişmemiş kısım kalıp
kalmadığına bakınız.
 Değerlendirmenizde dikkatli olunuz.

 9. dakika sonunda makarna örneğini elle
kaldırıp bırakarak yapışıp yapışmadığını
kontrol ediniz.
 Makarnanın yapışma derecesini Çizelge
3.3’e göre değerlendiriniz.

 İşlemi yaparken eldiven kullanınız.
 Değerlendirmenizde dikkatli olunuz.

 Daha sonra makarnada yapışma olup
olmadığını kontrol ediniz.
 Eğer yapışma varsa yapışma ile oluşan
kümeleşme durumuna bakınız.
 Makarnanın kümeleşme derecesini Çizelge
3.3’e göre değerlendiriniz.

 Makarnada yapışma olup olmadığını
dikkatlice kontrol ediniz.
 Değerlendirmenizde dikkatli olunuz.

 Analiz sonuçlarını gıda kodeksindeki
değerlerle karşılaştırınız.
 Analiz sonuçlarını dikkate alarak makarna
kalitesini değerlendiriniz.

 Değerlendirmenizde dikkatli olunuz.

 Analiz sonrası işlemler yapınız.

 Kullanılan araç gereçleri
temizleyerek yerine yerleştiriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak makarnada pişme süresi
tayinini yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereçler: Su, eldiven, bek, hassas terazi, porselen
kapsül, desikatör, beher (400 ve 500 ml’lik), pens, saat camı, baget
İşlem Basamakları

Öneriler
 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız
araç gereçleri hazırlayınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uyunuz.

 Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız.
 Bir beher içerisine 250 ml su koyup bek
alevinde kaynatınız.
 Beherin üzerini saat camı ile kapatınız.
 Su kaynamaya başlayınca içine analizi
yapılacak makarnadan 25 g koyunuz.
 Makarnayı pişiriniz.
 Pişen makarnadan 7-8 dakika sonra bir pens
yardımı ile bir parça alınız.
 Alınan bu parçayı iki cam levha arasına
koyunuz.
 Cam levhaları sıkarak makarnaları eziniz.






Makarnayı en az 3 beherde pişiriniz.
Kaynatma sırasında dikkatli olunuz.
Uzun makarnalarla çalışılacaksa
4 cm uzunluğunda kesiniz.

 Çalışmayı yaparken dikkatli olunuz.
 Cam levhaları sıkarken dikkat ediniz.

 Cam levhalar arasındaki makarnada
pişmemiş kısım görülmeyinceye kadar bu
işleme devam ediniz.

 Cam levhalar arasındaki makarnada
tamamıyla homojen bir görüntü elde
edilinceye kadar birer dakika ara ile
işlemi tekrarlayınız.

 Homojen bir görüntü elde edildiğinde,
başlangıçtan o ana kadar geçen süreyi,
pişme süresi olarak kaydediniz.

 Analiz sonuçlarını dikkate alarak
makarna kalitesini değerlendiriniz.

 Analiz sonrası işlemleri yapınız.

 Kullanılan araç gereçleri
temizleyerek yerine yerleştiriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak makarnada suya geçen
madde miktarı, hacim artışının tespiti ve su absorbsiyonu tayinlerini yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereçler: Su, eldiven, analitik terazi, etüv, su banyosu,
Büchner hunisi, porselen kapsül, desikatör, beher (400 ve 500 ml’lik), ölçü silindiri (500
ml’lik), saat camı, pens, baget
İşlem Basamakları




















Öneriler

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız
Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız.
araç gereçleri hazırlayınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uyunuz.
Makarnada Suya Geçen Madde Miktarı Tayini
Bir beher içerisine 250 ml su koyup
kaynatınız.
 Kaynatma sırasında dikkatli olunuz.
Beherin üzerini saat camı ile kapatınız.
 Uzun makarnalarla çalışılacaksa
Su kaynamaya başlayınca içine analizi
 4 cm uzunluğunda kesiniz.
yapılacak makarnadan 25 g koyunuz.
 Beherdeki suyun taşmamasına dikkat
Her 5 dakikada bir makarnaları bir baget
ediniz.
yardımıyla karıştırınız.
 Makarnaları karıştırırken dikkatli
Makarnayı yaklaşık 20 dakika pişiriniz.
olunuz.
Süre sonunda beherin içindeki makarnaları
Büchner hunisi yardımıyla süzünüz.
 Süzme işleminde dikkatli olunuz.
Süzme işlemi bitince makarnaları tekrar
 Yıkama işlemini özenle yapınız.
behere alınız.
 Makarnanın iyice yıkandığından
Behere alınan makarnalar üzerine 90 ml saf
emin olunuz.
su ekleyip yıkayınız.
Tekrar Büchner hunisinden süzünüz.
Makarnanın pişme ve yıkama sularını
ölçülü bir balona alınız.
Son hacmi 350 ml’ye tamamlayınız.
 Örneği iyice karıştırınız.
Balonu iyice çalkalayıp karıştırarak örneği
 Sabit tartımı dikkatli yapınız.
homojen hâle getiriniz.
 Tartım sonuçlarını kaydediniz.
Homojen hâle getirilen örnekten 50 ml
alınız, önceden sabit tartıma getirilmiş (m1)
bir behere koyunuz.
Su banyosunda örnek kuruyuncaya kadar
suyunu buharlaştırınız.
 Kurutma işlemini özenli yapınız.
Daha sonra 98 °C’ye ayarlanmış etüvde
 Tartımı dikkatli yapınız.
örneği sabit tartıma getiriniz.
 Tartım sonuçlarını kaydediniz.
Desikatörde soğutup ağırlığını hassas
terazide tartarak kaydediniz (m2).
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 Hesaplamaları dikkatli yapınız.
 Suya geçen madde oranını, kuru
maddenin kütlece yüzdesi bulunuz.
Makarnada Hacim Artışını Tespit Tayini
 Ekleyeceğiniz suyun hacmini
 250 ml’lik ölçü silindiri içerisine 25 g
belirleyiniz.
makarnanın üzerini kaplayacak şekilde ve
 Mezurdaki suyun taşmamasına
hacmi bilinen miktarda su koyunuz.
dikkat ediniz.
 Formül yardımı ile gerekli hesaplamaları
yapınız.

 25 g makarna tartınız.
 İçi su dolu mezür içerisine 25 g makarna
örneğini koyunuz.
 Ölçü silindirindeki suyun hacim artışını
belirleyiniz.

 Tartım kurallarına uyunuz.
 Ölçü silindirinden suyun
taşmamasına dikkat ediniz.
 Belirlenen hacim artışını kaydediniz.

 250 ml’lik ölçü silindiri içerisine 25 g
makarnanın üzerini kaplayacak şekilde ve
hacmi bilinen miktarda su koyunuz.
 Daha öncen (makarnada suya geçen madde
miktarı deneyinde ) pişirilmiş 25 g
makarnayı aynı şekilde içi su dolu mezur
içerisine koyunuz.
 Ölçü silindirindeki suyun hacim artışını
belirleyiniz.

 Kullanılacak su hacmini belirleyiniz.
 Ölçü silindirinden suyun
taşmamasına dikkat ediniz.
 Belirlenen hacim artışını kaydediniz.

 Hesaplamaları dikkatli yapınız.
 Makarnada hacim artış miktarını
yüzde (%) olarak bulunuz.
Makarnada Su Absorbsiyonu Tayini
Daha önce beher içinde 20 dakikalık sürede
pişirilen makarnaları Büchner hunisi
 Süzme işleminde dikkatli olunuz.
yardımıyla süzünüz.
 Tartım kurallarına uyunuz.
Süzme işlemi bitince makarnaları darası
 Tartım sonuçlarını kaydetmeyi
alınmış bir behere alınız.
unutmayınız.
İçinde makarna örneği olan beheri tartınız.
Tartım sonucunu kaydediniz.
 Hesaplamaları dikkatli yapınız.
Formül yardımı ile gerekli hesaplamaları
 Makarnanın su absorblama miktarını
yapınız.
(%) olarak bulunuz.
 Kullanılan araç gereçleri
Analiz sonrası işlemler yapınız.
temizleyerek yerine yerleştiriniz.

 Formül yardımı ile gerekli hesaplamaları
yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Gıda Kodeksi Makarna Tebliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi makarnanın özellikleri
arasında yer almaz?
A) Makarna kendine has tat ve kokuda olmalıdır.
B) Makarnanın rutubet miktarı en çok %13 olmalıdır.
C) Sade makarnaya tuz katılmalıdır.
D) Tam buğday makarnasının protein miktarı kuru madde de en az %11 olmalıdır.
E) Makarnalar biçimlerine göre uzun, kesme, şehriye vb. şekillerde üretilebilir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi kaliteli bir makarnanın piştikten sonra gözlenen duyusal
özelliklerinden biri değildir?
A) Kaliteli makarna piştikten sonra birbirine yapışmamalı.
B) Kaliteli makarna piştikten sonra başlangıçtaki şeklini korumalı.
C) Kaliteli makarna piştikten sonra başlangıçtaki rengini korumalı.
D) Kaliteli makarna piştikten sonra dayanıklı olmalıdır.
E) Kaliteli makarna piştikten sonra elastik olmamalıdır.

3.

Makarnayı pişirdikten sonra 9. dakikada kümeleşme durumunun kontrol edildiği
analiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makarnada duyusal kontroller
B) Makarnada su absorbsiyonu
C) Makarnada pişme süresi
D) Makarnada hacim artışı tespiti
E) Makarnada suya geçen madde miktarı

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
4.

(

) Sade makarnada kül miktarı kuru maddede en çok %2 olmalıdır.

5.

(

) Makarnanın kalitesi arttıkça su absorblama değeri azalır.

6.

(

) Kaliteli makarna piştikten sonra birbirine yapışmaz.

7.

( ) Makarnayı pişirdikten sonra 9. dakikada yüzeyinin nişastalı olup olmadığına,
parmakla ve dişle ezerek sertliğine, içerisinde damar hâlinde pişmemiş kısım kalıp
kalmadığına bakılır.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

8.

Sade makarnada suya geçen madde miktarı kuru madde esasına göre en çok %
………. olmalıdır.
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9.

Hacim artışı makarnanın kalitesi ile……………………….. orantılıdır.

10.

Tam buğday makarnasında kül miktarı kuru madde de en çok %…………..………
olmalıdır.

11.

Makarnada duyusal analizlerinde sonuç; belirli ölçütlere göre……..……… eksper
tarafından yapılan panel değerlendirmesinde verilen puanların ortalamasına göre
belirlenir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Gerekli ortam sağlandığında Türk Gıda Kodeksi Mevzuatı ve Türk Standartları’na
uygun olarak bulgur analizlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Bulgurun insan beslenmesi açısından önemini araştırınız.
Bulgurun geleneksel olarak nasıl yapıldığı hakkında bilgi edininiz.
Tüketici açısından geleneksel bulgurda istenen özellikler hakkında bilgi
edininiz.

4. BULGUR ANALİZLERİ
4.1. Bulgurun Tanımı ve Özellikleri
Tercihen Triticum durum buğdayı başta olmak üzere buğdayların tekniğine uygun
olarak temizlenmesi, pişirilmesi, kurutulması ve istendiğinde kabuğu soyulduktan sonra
kırılarak inceltilmesiyle elde edilen ürüne bulgur denilmektedir. Özellikle durum buğdayının
temizlenerek ısıl işlem uygulanıp kurutulmasıyla elde edilen yarı hazır bir gıda maddesidir.
Bulgur tam buğdayın çabuk pişen bir hâlidir.

Resim 4.1: Bulgur

Bulgur üretiminde buğdayın türü bulgurun doğrudan kalitesini etkileyen önemli
faktörlerdendir. Bu nedenle esas olarak bulgur üretiminde sert, makarnalık buğdaylar tercih
edilmelidir. Bulgur üretiminde kullanılan buğday yumuşak özellikli ise imalat sırasında ve
evde kaynatılırken lapalaşma meydana gelir. Öte yandan görünüşü de mat bir yapıda olur ve
tat da olumsuz yönde etkilenir.
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Bulgur, Türk mutfağının en eski ve temel besin maddelerinden biri olmuştur.
Yüzyıllar boyunca ülkemizin geleneksel yiyeceği olan bulgur; çoğunlukla köy ve evlerde ya
da küçük işletmelerde üretilmiştir. Günümüzde bulgur üretimi modern ve mekanize üretim
sürecine kavuşmuştur. Ancak yine de yüzyıllar öncesine ait temel üretim aşamaları
kullanılmaktadır.

Resim 4.2: Buğday, yarma, pilavlık ve köftelik bulgur

4.2. Bulgurun Yapısındaki Maddeler
Bulgur üretim aşamasında; buğday taneleri temizlenir, kaynatılır, kurutulur ve
kırılarak sınıflandırılır. Bulgurun işlenmesi ve özellikle pişirilmesi sırasında, pişme suyuna
çözünen vitamin ve diğer besin maddeleri yeniden buğday tanesinin içine emilir. Böylece
bulgurda besin kaybı engellenmiş olur.
Yaklaşık 100 g Bulgur İçin
Enerji (kcal)
Karbonhidrat (g )
Protein (g)
Yağ (g)
Posa / Lif (g)
Kalsiyum (mg)
Demir (mg)
Vitamin A (I.U.)
Vitamin B1 (mg)
Vitamin B2 (mg)
Niasin (mg)
Vitamin C (mg)

350
69,8
12,5
1,5
8,2
40
3,5
0
0,40
0,04
4,3
0
Çizelge 4.1:Bulgurun besin değerleri

Bulgur tam tahıl tanımına uygun bir üründür. Çünkü bulgur üretimi sırasında buğdayın
öğütülme aşaması olmamaktadır. Böylece protein, vitamin, mineral ve diyet posasının daha
yüksek olduğu bir ürün ortaya çıkmaktadır. Yani bulgur; posa, lif açısından zengin,
karbonhidrat değeri daha düşük ve protein değeri yüksek oldukça değerli bir gıda maddesi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bulgurun besin değerleri Çizelge 4.1’de verilmiştir.
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Bulgur kendine has renk, koku tat ve görünüşte olmalıdır. Acılaşmış, ekşimiş,
kokuşmuş veya küflenmiş olmamalıdır. Yabancı bir tat ve koku içermemelidir. Bulgur
taneleri sağlam, yeknesak bir görünüş ve yapıda olmalıdır. Bulgur içerisinde; böcek ve böcek
parçaları ile kalıntıları, yumurtaları, hayvansal artıklar ve metal parçaları bulunmamalıdır.

4.3. Bulgur Çeşitleri
Bulgur bütün taneler şeklinde satılabildiği gibi, kabuğu soyulmuş, isteğe göre kırılarak
parçalar hâline getirilmiş biçimde tek başına ya da diğer yiyeceklerde kullanılabilmektedir.
Bulgur işleniş şekline göre pilavlık ve köftelik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Pilavlık bulgurlar da tane iriliğine göre; pilavlık tane bulgur, iri pilavlık bulgur,
pilavlık bulgur ve ince pilavlık bulgur olmak üzere dört gruba ayrılır.


Pilavlık tane bulgur: Buğdayın kırılmadan sadece kabuğunun soyulması ile
elde edilen bulgurdur. Pilav, dolma ve çorbalarda kullanılmaktadır.



İri pilavlık bulgur: Genellikle pilavlık tane bulgura göre ince pilavlık bulgura
göre ise daha iri olan bulgur çeşididir.



Pilavlık bulgur: En fazla bilinen bulgur çeşididir. İri pilavlıktan görece daha
küçüktür.



İnce pilavlık (Midyat) bulgur: Pilavlık bulgurdan daha ince olan köftelik
bulgurdan daha iri bulgurlardır.

Resim 4.3: Pilavlık bulgurlarda tane iriliğine göre bulgurlar

Köftelik bulgurlar ise tane iriliğine göre; köftelik iri bulgur ve ince köftelik (çiğ
köftelik) bulgur olmak üzere iki grupta ele alınır.


Köftelik iri bulgur: Midyat bulgurdan daha ince olan bulgurdur.



İnce köftelik (çiğ köftelik) bulgur: Köftelik bulgurdan bir kademe daha ince
olan genellikle çiğ köfte yapımında kullanılan bulgur çeşididir.
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Resim 4.4: Köftelik iri bulgur ve çiğ köftelik bulgur

Bulgurlar içeriklerine göre sınıflandırıldığında ise; sade bulgur, çeşnili bulgur ve
esmer bulgur olarak üçe ayrılır.


Sade bulgur: Herhangi bir çeşni maddesi katılmamış sadece durum
buğdayından üretilen bulgurdur.



Çeşnili bulgur: Çeşni maddelerinin (sebze ve işlenmiş sebze ürünleri, baklagil
ve tahıl ürünleri ve bunların lifleri, baharat ile tat vericiler ve benzerleri)
katılması ile elde edilen bulgurlardır.



Esmer bulgur: Kırmızı ekmeklik buğdaydan elde edilen bulgurdur.

4.4. Bulgurda İrilik Tayininin Önemi ve Kullanılan Elekler
Bulgur; bütün taneler şeklinde satılabildiği gibi, kabuğu soyulmuş, isteğe göre
kırılarak parçalar hâline getirilmiş şekliyle de farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu
nedenle üretilen bulgurların belli irilikte, standart biçimde olması gerekmektedir. Ürünlerin
ticari amaçla kalitesini iyileştirip sınıflandırmak ve derecelendirmek suretiyle standart
gruplar elde etmek üzere yapılan çalışmalara kalibrasyon denilmektedir. Bu amaçla üretimde
bulgur; sınıflandırma eleğinde çeşitli sınıflara ayrılır. İşte tekniğe uygun olarak öğütülen
bulgurların irilik durumuna göre pilavlık ve köftelik bulgur tiplerinin tespiti bulgurda tane
iriliği tayini ile yapılmaktadır. Önceki konuda öğrendiğimiz gibi pilavlık bulgurlar tane
iriliğine göre; pilavlık tane bulgur, iri pilavlık bulgur, pilavlık bulgur ve ince pilavlık bulgur
olmak üzere dört gruba ayrılmaktaydı. Köftelik bulgurlar da yine tane iriliğine göre; köftelik
iri bulgur ve ince köftelik (çiğ köftelik) bulgur olarak ele alınmaktadır.
Bulgur üretim aşamaları; temizleme – ıslama – pişirme – kurutma – eleme - kabuk
soyma – kırma - II. eleme - sınıflandırma eleği - ambalajlama ve depolama olarak
sıralanabilir.
Bulgurun belli irilikte olması standart özellikler kazanması; kırma, ikinci eleme ve
sınıflandırma eleği safhalarında olmaktadır. Bu aşamaya kadar gelen kabuğu soyulmuş bütün
durumdaki bulgur değirmen vasıtasıyla kırılır. Bulgur kırmada taş, disk veya vals tipi
değirmenler kullanılabilir. Bulgurun kırılmasındaki amaç, bulgur tanesini çeşitli boyutlara
ayırmaktır.
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Değer
Özellikler
3,50 mm’lik yuvarlak
delikli elek altına geçen
kısım % (m/m)
3,00 mm’lik yuvarlak
delikli elek altına geçen
kısım % (m/m)
2,80 mm’lik yuvarlak
delikli elek altına geçen
kısım % (m/m)
2,50 mm’lik yuvarlak
delikli elek altına geçen
kısım % (m/m)
2,00 mm’lik yuvarlak
delikli elek altına geçen
kısım % (m/m)
1,60 mm’lik yuvarlak
delikli elek altına geçen
kısım % (m/m)
0,50 mm’lik yuvarlak
delikli elek altına geçen
kısım % (m/m)

Pilavlık
Tane
Bulgur
En az
%80

Pilavlık Bulgurlar
İri
Pilavlık
Pilavlık
Bulgur
Bulgur
En az
%80

İnce
Pilavlık
Bulgur

Köftelik Bulgurlar
Köftelik
İnce
İri
Köftelik
Bulgur
Bulgur

En az
%90
En çok
%10
En az
%80
En az
%90

En çok
%10

En çok
%0,5

En çok
%0,5

En çok
%10

En çok
%20

En çok
%0,5

En çok
%1

En az
%90
En çok
%2

En çok
%2

Çizelge 4.2:Türk Gıda Kodeksi Bulgur Tebliği’ne göre bulgurun tane irilikleri ve elek özellikleri

Bulgurda irilik tayininde kullanılan kalibre sistemlerinde çeşitli elekler mevcuttur. Her
eleğin kalibre numarası vardır. Ürünün istenilen boyutuna göre elek numaraları değiştirilir.
Kırılmış olan bulgur taneleri eleklerde çeşitli boyutlara ayrılır. Örneğin pilavlık bulgur için
elek numarası büyük olurken köftelik bulgurda elek numarası küçük olmaktadır. Türk Gıda
Kodeksi Bulgur Tebliği’ne göre bulgurun tane irilikleri ve elek özellikleri için Çizelge 4.2’yi
inceleyiniz.
Kurutulan bulgurların el değirmenlerinde veya bu iş için özel olarak yapılmış
makinelerde istenilen boyda kırılarak eleklerden geçirilmesiyle boylaması yapılmaktadır.
Bulgurun iriliği kullanma amacına ve alışkanlıklara göre değişmekle birlikte Türk Gıda
Kodeksi Bulgur Tebliği’ne göre gözenek açıklığı 3,50 mm olan kare delikli tel elek altına
geçen ve 1,60 mm’lik elek üstünde kalan iri bulgurlar pilavlık olarak değerlendirilmektedir.
Gözenek açıklığı 2,00 mm olan eleğin altına geçen ve 0,50 mm’lik elek üzerinde kalan ince
bulgurlar da köftelik bulgur olarak ele alınmaktadır. Daha küçük bulgurlara ise elek altı adı
verilmektedir. Bunlar ya atılmakta ya da başka amaçlarla kullanılmaktadır.

4.5. Bulgurda İrilik Tayini
4.5.1. Yöntemin İlkesi
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Bulgurda irilik tayini; tarifine uygun olarak elde edilen bulgurların standartlarda yazılı
göz açıklığına sahip elekler yardımıyla inceliğinin tespiti ilkesine dayanmaktadır.

4.5.2. Kullanılan Araç Gereçler



Çeşitli gözenek açıklığına sahip elekler(3,50-3,00-2,80-2,50-2,00-1,60-0,50mm)
Hesap makinesi

4.5.3. İşlem
0,1 hassasiyetle tartılan belirli miktardaki bulgur numunesi;
Pilavlık tane bulgurun tespiti için göz açıklığı 3,50 mm ve 2,80 mm’lik kare delikli tel
elek ile elendiğinde en az %80’i 3,50 mm’lik kare delikli tel elek altına geçen, 2,80 mm’lik
elek üstünde kalan, ayrıca 2,80 mm’lik elek altına geçen kısmı %10’dan fazla olmayanlar
belirlenir. Bunlar pilavlık tane bulgur olarak değerlendirilir.
İri pilavlık bulgur tespiti için göz açıklığı 3,50 mm ve 2,00 mm’lik kare delikli tel elek
ile elendiğinde en az %80’i 3,50 mm’lik kare delikli tel elek altına geçen, 2,00 mm’lik elek
üstünde kalan, ayrıca 2,00 mm’lik elek altına geçen kısmı %10’dan fazla olmayanlar
belirlenir.
Pilavlık bulgur tespiti için göz açıklığı 3,00 mm ve 1,60 mm’lik kare delikli tel elek ile
elendiğinde en az %90’ı 3,00 mm’lik kare delikli tel elek altına geçen, 1,60 mm’lik elek
üstünde kalan, ayrıca 1,60 mm’lik elek altına geçen kısmı %10’dan fazla olmayanlar
belirlenir.
İnce pilavlık bulgur tespiti için göz açıklığı 2,50 mm ve 1,60 mm’lik kare delikli tel
elek ile elendiğinde en az %80’i 2,50 mm’lik kare delikli tel elek altına geçen, 1,60 mm’lik
elek üstünde kalan, ayrıca 1,60 mm’lik elek altına geçen kısmı %20’den fazla olmayan
bulgur taneleri belirlenir.
Köftelik bulgur tespiti için göz açıklığı 2,00 mm ve 0,50 mm’lik kare delikli tel elek
ile elendiğinde en az %90’ı 2,00 mm’lik kare delikli tel elek altına geçen, 0,50 mm’lik elek
üstünde kalan, ayrıca 0,50 mm’lik elek altına geçen kısmı en çok %2 olan taneleri belirlenir.
İnce köftelik bulgur için göz açıklığı 1,60 mm olan elek ile elendiğinde en az %90’ı
1,60 mm eleğin altına geçen ve 0,50 mm’lik elek üstünde kalan ayrıca 0,50 mm’lik elek
altına geçen kısmı en çok %2 olan bulgur taneleri belirlenir.
Çok iri tane; göz açıklığı 3,55 mm elek üstünde kalan kısım ile bulgurun içerisinde
kalan hiç kırılmamış buğday tanelerinden oluşan bulgurlardır. Bulgurun göz açıklığı 0,5 mm
olan elekten geçen kısmı ise elek altı olarak değerlendirilir.
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Değerlendirme; uygulama sonunda (elek analizi sonucu belirlenen) bulgurun yüzde
(%) olarak hesaplama sonucu çok iri tane en çok %1 (m/m) , elek altı en çok %0,5 (m/m)
olarak belirlenir.

4.6. Bulgurda Ham Selüloz Tayini
4.6.1. Yöntemin İlkesi
Selüloz tepkime göstermeyen bir madde olup suda, organik ve inorganik çözücülerde
çözünmez. Ham selüloz, yüksek moleküler yapıdaki karbonhidratların asit ve alkali ortamda
çözünmeyen bölümünü oluşturur.

4.6.2. Kullanılan Araç Gereçler ve Kimyasallar

















Ağzı rodajlı balon (250 ml)
Turnusol kâğıdı (mavi)
Geri soğutucu
Desikatör ve diski
Huni
Hassas terazi
Filtre kâğıdı
Saat camı
Etüv
Pipet (25 ml)
%70’lik asetik asit
%96’lık etil alkol
Dietil eter
Aseton
Sıcak saf su
Örtücü Çözelti: 70 ml %70’lik asetik asit, 5 ml derişik nitrik asit ve 2 g
trikloasetik ile hazırlayınız.

4.6.3. İşlem
Analizi yapılacak bulgurdan 1 g numune alınıp ağzı rodajlı balona koyulur. Üzerine
25 ml örtücü çözelti ilave edilir ve geri soğutucuya bağlanır. Bu şekilde 30 dakika kaynatılır
ve soğumaya bırakılır. Soğuyan çözelti önceden tartılarak darası alınmış süzgeç kâğıdından
(M1) süzülür. Filtre kâğıdı ve balon %70’lik asetik asit ile bir defa yıkanır. Çözeltinin
tamamen süzülmesinden sonra sıcak saf su ile tekrar yıkanır. Huniden damlayan süzüntü
mavi turnusol kâğıdının rengini değiştirmeyene kadar yıkama işlemine devam edilir. Saf su
ile yıkama işlemi bittikten sonra üç defa aseton ile iyice yıkanır. Aseton tamamen
süzüldükten sonra bir kez de eterle yıkanır. Süzgeç kâğıdı huni üzerinden alınarak saat
camına yerleştirilir. Saat camına yerleştirilen süzgeç kâğıdı 105 ºC’deki etüvde kurutulur.
Kurutulmuş örnek desikatöre alınarak soğutulur ve tartılır (M2).
Aşağıdaki formül yardımıyla % ham selüloz hesaplanır.
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Ham selüloz ( %) = [ (M2-M1) /m] x 100
M1: Süzgeç kâğıdının ağırlığı (g)
M2: Süzgeç kâğıdı+numunenin ağırlığı (g)
m : Alınan numune ağırlığı (g)
Eğer sonuç kuru maddede isteniyorsa yukarıdaki sonuç 100/KM değeri ile çarpılır.
KM: Numunenin yüz gramındaki kuru madde miktarı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak bulgurda tane iriliği tayini
yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereçler: Çeşitli gözenek açıklığına sahip elekler (3,503,00-2,80-2,50-2,00-1,60-0,50 mm), hesap makinesi
İşlem Basamakları

Öneriler
 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız
araç gereçleri hazırlayınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uyunuz.

 Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız.
 Belli bir miktar bulgur numunesi hassas
terazi ile tartılır.
 Tartılan bulgur örneğini iri pilavlık bulgur
tipinin tespiti için göz açıklığı 3,50 mm ve
2,80 mm’lik kare delikli tel elek ile
eleyiniz.
 İri pilavlık bulgur tespiti için göz açıklığı
3,50 mm ve 2,00 mm’lik kare delikli tel
elek ile eleyiniz.
 Pilavlık bulgur tespiti için göz açıklığı 3,00
mm ve 1,60 mm’lik kare delikli tel elek ile
eleyiniz.
 İnce pilavlık bulgur tespiti için göz açıklığı
2,50 mm ve 1,60 mm’lik kare delikli tel
elek ile eleyiniz.
 Köftelik bulgur tespiti için göz açıklığı 2,00
mm ve 0,50 mm olan kare delikli tel elek
ile eleyiniz.
 İnce köftelik bulgur için göz açıklığı 1,60
mm ve 0,50 mm olan kare delikli tel elek
ile eleyiniz.

 Tartım kurallarına uyunuz.
 Bulgur örneğinin 3,50 mm’lik elek
altına geçen ve 2,80 mm’lik elek
üstünde kalan miktarını belirleyiniz.
 Örneğin 3,50 mm’lik elek altına
geçen ve 2,00 mm’lik elek üstünde
kalan miktarını belirleyiniz.
 Örneğin 3,00 mm’lik elek altına
geçen ve 1,60 mm’lik elek üstünde
kalan kısmını belirleyiniz.
 Bulgur örneğinin 2,50 mm’lik elek
altında kalan ve 1,60 mm’lik elek
üzerinde kala kısımlarını belirleyiniz.
 Bulgur örneğinin 2,00 mm’lik elek
altında kalan ve 0,50 mm’lik elek
üzerinde kalan kısımlarını
belirleyiniz.
 Örneğin 1,60 mm’lik elek altında
kalan ve 0,50 mm’lik elek üzerinde
kalan kısımlarını belirleyiniz.
 Örneğin çok iri tane ve elek altı
miktarını belirleyiniz.

 Analiz sonuçlarını Türk Gıda Kodeksi
Bulgur Tebliği’ndeki değerlerle
karşılaştırınız.

 Değerlendirmenizde dikkatli olunuz.

 Analiz sonrası işlemler yapınız.

 Kullanılan araç gereçleri
temizleyerek düzenlice yerine
yerleştiriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak bulgurda ham selüloz tayini
yapınız.
Uygulamada kullanılan araç, gereç ve kimyasallar: Ağzı rodajlı balon (250 ml),
geri soğutucu, huni, hassas terazi, filtre kâğıdı, turnusol kâğıdı (mavi), saat camı, etüv,
desikatör ve diski, pipet (25 ml), %70’lik asetik asit, %96’lık etil alkol, dietil eter, aseton,
sıcak saf su, örtücü çözelti
İşlem Basamakları

Öneriler
 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız
araç gereçleri hazırlayınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uyunuz.

 Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız.
 Bulgurdan 1 g numune tartınız.
 Tartılan numuneyi ağzı rodajlı balona
koyunuz.
 Üzerine 25 ml örtücü çözelti ilave ediniz
ve geri soğutucuya bağlayınız.
 30 dakika kaynatınız. Soğutunuz.

 Tartım kurallarına uyunuz.
 Çözelti ilave ederken dikkatli olunuz.
 Süreye dikkat ediniz. Süre sonunda
soğumaya bırakınız.

 Soğuyan çözeltiyi önceden tartılarak
darası alınmış süzgeç kâğıdından süzünüz.
 Filtre kâğıdını ve balonu %70’lik asetik
asit ile bir defa yıkayınız.
 Süzme işleminin tamamlanmasından
sonra filtre kâğıdını ve balonu sıcak saf su
ile tekrar yıkayınız.
 Damlayan süzüntünün mavi turnusol
kâğıdının rengini değiştirmeyene kadar
yıkama işlemine devam ediniz.
 Yıkama işleminden sonra üç defa da
aseton ile yıkayınız.
 Aseton tamamen süzüldükten sonrada bir
kez de eterle yıkayınız.
 Süzgeç kâğıdını huni üzerinden alarak
saat camına yerleştiriniz.
 Daha sonra 105 ºC’deki etüvde kurutunuz.
 Kurutma işleminden sonra desikatörde
soğutunuz.
 Soğutulan örneği hassas terazide tartınız
(M2).
 Formül yardımıyla ham selüloz miktarını
(%) hesaplayınız.
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 Süzgeç kâğıdını tartmayı unutmayınız.
 Süzme işleminde dikkatli olunuz.
 Asitle çalışırken dikkatli olunuz.
 Yıkama işleminde özenli olunuz.
 Mavi turnusol kâğıdının rengini iyice
gözlemleyiniz.
 Yıkama işlemlerini özenli yapınız.

 Çalışmanızda özenli olunuz.

 Tartımlarınızda dikkatli olunuz.
 Hesaplamalarınızda hata yapmayınız.

 Kullanılan araç gereçleri temizleyerek
düzenlice yerine yerleştiriniz.

 Analiz sonrası işlemleri yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi bulgurun duyusal özelliklerinden biri değildir?
A) Bulgur taneleri sağlam, bir örnek görünüş ve yapıda olmalı.
B) Bulgur kendine has renk, tat ve kokuda olmalı.
C) Bulgur yabancı bir tat ve koku ihtiva etmeli.
D) Bulgur yabancı madde içermemeli.
E) Bulgur acılaşmış, ekşimiş veya küflenmiş olmamalıdır.

2.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) İşleniş şekline göre dört temel bulgur tipi vardır.
B) Pilavlık bulgurlar tane iriliğine göre ikiye ayrılır.
C) Köftelik bulgurlar tane iriliğine göre üçe ayrılır.
D) Bulgurlar içeriklerine göre üçe ayrılır.
E) Köftelik tam taneli bulgurlar iki tiptir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi bulgurda tane iriliğine göre sınıflama içerisinde yer almaz?
A) Çeşnili bulgur
B) Pilavlık tane bulgur
C) İri pilavlık bulgur
D) Köftelik iri bulgur
E) Çiğ köftelik bulgur

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
4.

( ) Bulgurlar özelliklerine göre; sade bulgur, çeşnili bulgur, köftelik bulgur diye
ayrılır.

5.

(

6.

( ) Bulgur; posa, lif açısından zengin, karbonhidrat değeri daha düşük ve protein
değeri yüksek değerli bir besindir.

7.

( ) Bulgurun işlenmesi ve özellikle pişirilmesi sırasında, pişme suyuna çözünen
vitamin ve diğer besin maddeleri yeniden buğday tanesinin içine emilmez.

) Esas olarak bulgur üretiminde sert, makarnalık buğdaylar tercih edilmelidir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
8.

Bulgur taneleri ……………………….., yeknesak görünüş ve yapıda olmalıdır.

9.

Bulgur işleniş şekline göre…………………………. ve köftelik olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.
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10.

Herhangi bir çeşni maddesi katılmamış sadece durum buğdayından üretilenlere
…………………….. bulgur denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Un Analizleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analiz öncesi hazırlıkları yaptınız mı?
Asitlik tayini yaptınız mı?
El ile yaş gluten (öz) tayini yaptınız mı?
Glutomatik ile yaş gluten (öz) tayini yaptınız mı?
Sedimantasyon değeri tayini yaptınız mı?
Analiz sonrası işlemleri yaptınız mı?

Ekmek Analizleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Analiz öncesi hazırlıkları yaptınız mı?
Ekmekte duyusal analizleri yaptınız mı?
Ekmeğin şeklini tespit ettiniz mi?
Ekmekte tat ve koku kontrolü yaptınız mı?
Ekmek kabuğunda renk, parlaklık, kızarma ve üzerindeki
kabarıklıkları kontrol ettiniz mi?
Ekmek içinin gözenek durumunu ve elastik yapısını kontrol
ettiniz mi?
Ekmeğin kabuk ve iç oranını tespit ettiniz mi?
Ekmekte nem tayini yaptınız mı?
Ekmekte kül tayini yaptınız mı?
Ekmekte asitlik tayini yaptınız mı?
Ekmekte tuz tayini yaptınız mı?
Analiz sonrası işlemleri yaptınız mı?

Makarna Analizleri
1. Analiz öncesi hazırlıkları yaptınız mı?
2. Makarnada yapışkanlık derecesini puanlama yaparak tespit
ettiniz mi?
3. Makarnada kümeleşme derecesini puanlama yaparak tespit
ettiniz mi?
4. Makarnada sertlik derecesini puanlama yaparak tespit ettiniz
mi?
5. Makarnada pişme süresini tayin ettiniz mi?
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Evet

Hayır

6.
7.
8.
9.

Makarnada suya geçen madde miktarını tayin ettiniz mi?
Makarnada hacim artışı tayinini yaptınız mı?
Makarnada su absorbsiyonu tayinini yaptınız mı?
Analiz sonrası işlemleri yaptınız mı?

Bulgur Analizleri
1.
2.
3.
4.

Analiz öncesi hazırlıkları yaptınız mı?
Bulgurda eleme yaparak irilik tayini yaptınız mı?
Bulgurda ham selüloz tayini yaptınız mı?
Analiz sonrası işlemleri yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

7
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

E
C
B
A
A
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
un
buğday unu
tam buğday
irmik
gluten (öz)
sedimantasyon
asitlik

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

D
C
E
A
B
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
olgunlaşma
simetrik
6
1,5
etil alkol
30
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

C
E
A
D
Yanlış
Doğru
Yanlış
10
Doğru
2
3

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
D
A
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
sağlam
pilavlık
sade

78

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


HECER (DOKUZLU) Canan, Gıda Analizleri, Marmara Kitabevi, Bursa,
2010.



ÖZKAYA Hazım, Berrin KAHVECİ, Tahıl ve Ürünleri Analiz Yöntemleri,
Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, No:14, Ankara, 1990.



Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği, Tebliğ No: 2013/9



Türk Gıda Kodeksi Bulgur Tebliği, Tebliğ No: 2009/24



Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği, Tebliğ No: 2012/2



Türk Gıda Kodeksi Makarna Tebliği, Tebliğ No:2002-20



http://www.ankarahalkekmek.com.tr (Erişim Tarihi: 13.07.2016 / 10.11)



http://www.bastak.com.tr (Erişim Tarihi: 11.07.2016 / 11.30)



http://www.bulgur.gen.tr (Erişim Tarihi: 13.07.2016 / 19.30 )



http://bursaobm.ogm.gov.tr (Erişim Tarihi: 01.06.2016 / 20.20)



http://www.durubulgur.com (Erişim Tarihi: 26.06.2016 /23.34)



http://www.ekmekissendikasi.org.tr (Erişim Tarihi: 20.06.2016 /16.34)



http://ekmek.trfil.net (Erişim Tarihi: 18.06.2016 / 17.30)



http://gida.erciyes.edu.tr (Erişim Tarihi: 02.06.2016 / 22.50)



http://www.hisarun.com.tr (Erişim Tarihi: 20.06.2016 / 20.00)



http://www.makarna.org.tr (Erişim Tarihi: 29.06.2016 / 22.00)



https://www.selva.com.tr (Erişim Tarihi: 13.07.2016 / 19.30 )



http://www.sungurlutb.org.tr (Erişim Tarihi: 13.07.2016 / 10.30)



http://www.tusaf.org (Erişim Tarihi: 20.06.2016 / 20.00)



https://uzerm.files.wordpress.com (Erişim Tarihi: 02.06.2016 / 22.50)



http://www.yucebasmakine.com.tr (Erişim Tarihi: 11.07.2016 / 11.30)

79

