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ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

ġeker ve Ģekerli ürünlerin sağlığa uygunluk iĢlemlerini
yürütmek
Genel Amaç:
Mevzuat doğrultusunda, Ģeker ve Ģekerli ürünler, bal ve
çikolata çeĢitleri ile üretim ve satıĢ yerlerinin sağlığa
uygunluğu açısından kontrolünü yapabileceksiniz.
Amaçlar:
1. ġeker ve Ģekerli mamuller ile üretim ve satıĢ yerlerinin
kontrolünü yapabileceksiniz.
2. Bal
üretim
ve
satıĢ
yerlerinin
kontrolünü
yapabileceksiniz.
3. Çikolata üretim ve satıĢ yerlerinin sağlık yönünden
kontrolünü yapabileceksiniz.
Donanım: Slayt, projeksiyon makinesi, çeĢitli Ģeker ve
Ģekerli ürünler, bal ve çikolata çeĢitleri, fotoğraflar, kontrol
ve numune alma tutanağı, numune alma defteri, formlar ve
yazıĢma evrakları vb.
Ortam: Derslik, teknik laboratuvar, çevremizde bulunan,
Ģeker ve Ģekerli ürün imalathaneleri, Ģeker fabrikaları,
çikolata üretim yerleri, bal ambalajlama ve satıĢ yerleri vb.
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Her canlı yaĢam faaliyetini sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi yağ, protein,
karbonhidrat gibi besin maddelerinden sağlar. Besin maddeleri içinde önemli yer tutan
karbonhidratlar, bitkiler tarafından fotosentez yolu ile elde edilir.
Günümüzde Ģeker pancarı ve kamıĢından yaygın bir biçimde üretilen Ģeker, çok eski
çağlardan beri insanlar tarafından kullanılan gıda maddelerinden biridir.
Çikolata, geleneksel Ģekerli ürünler, (helva, lokum, pekmez, boza vb.) Ģekerli sakız ve
unlu mamuller gıda sektöründe giderek büyüyen bir paya sahiptir.
ġeker ve Ģekerli ürünler geleneksel üretim yöntemleriyle birlikte modern üretim
teknolojisini de kullanarak üreten sektör, gıda sanayi içinde büyük yer tutar. Üretimde
kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler ve ambalaj malzemeleri de önemli bir yere
sahiptir. Dolayısıyla bu ürünler tüketime sunulmadan önce sağlığa uygunluk kontrolleri
yapılmalıdır.
Bu modülde Ģeker ve Ģekerli ürünlerin üretilmesi, depolanması ve satıĢının sağlık
Ģartlarına uygun yapılıp yapılmadığının kontrolü ile ilgili bilgileri öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
ġeker ve Ģekerli mamuller ile üretim ve satıĢ yerlerinin kontrolünü yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





ġeker üretiminin tarihsel geliĢimini araĢtırınız.
ġekerin insan sağlığına etkilerini araĢtırınız.
Geleneksel olarak üretilen Ģekerli mamullerin özellikleri, üretim ve piyasaya
sunuluĢ Ģekillerini araĢtırınız.
YapmıĢ olduğunuz çalıĢmalardan bir dosya hazırlayınız ve sınıf ortamında
tartıĢınız.

1. ġEKER VE ÇEġĠTLERĠ
ġeker kamıĢı ve Ģeker pancarından elde edilen Ģeker (sakkaroz), glikoz ve früktozdan
oluĢan bir dissakkarittir, birçok bitkinin yapısında da bulunur.

Resim 1.1: ġeker pancarı

Tatlılık; baĢlıca meyve, bitki ve diğer doğal gıdalarda bulunan küçük yapıdaki çözünür
karbonhidratlar olan Ģekerlerden kaynaklanır. En yaygın Ģekerler fruktoz (meyve Ģekeri),
maltoz (malt Ģekeri), laktoz (süt Ģekeri), glikoz (dekstroz) ve özellikle sakkarozdur (çay
Ģekeri). ĠĢlenmiĢ ürünlerde genellikle sakkaroz kullanılır. Sakkaroz ya Ģeker kamıĢından ya
da Ģeker pancarından elde edilir.
ġeker gıdalarda sadece tatlandırma amaçı ile kullanılmaz. ġekerli gıdaların ısıyla
reaksiyonu sonucu karamel ve maillard ürünleri oluĢur. Karamel, Ģekerin doğrudan ısıyla
reaksiyonu sonucu oluĢur. Karamel kahverengi ile siyah arasında bir renge ve hoĢ bir tada
sahiptir. Maillard amino asitler ve indirgen Ģekerlerin arasında, genellikle yüksek
sıcaklıklarda gerçekleĢen reaksiyonların, bir kompleks serisidir. Maillard reaksiyonları,
ekmeğin, kurabiyelerin, keklerin, etin, çikolatanın, patlamıĢ mısırın, pilavın lezzetinden
(kısmen) sorumludur.
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ġeker, suyla bağlanır, gıdalara eklenmesiyle ürünlere koruyucu bir etki sağlar, çünkü
bozulmaya neden olan mikroorganizmalar için gerekli olan su artık Ģeker tarafından
bağlanmıĢtır. Meyvelerin, balın ya da diğer Ģekerli ürünlerin (reçel ve marmelatlar)
korunmasını sağlayan bu metottur.

1.1. ġekerin Yapısı
Karbonhidratlar, karbon (C) , hidrojen (H) ve oksijenden (O) oluĢur. Genel olarak 3
gruba ayrılır.

1.1.1. Monosakkaritler (Basit ġekerler)
Monosakkaritler, karbonhidratların en küçük parçasıdır. Kimyasal formülü C6 H12O6
dir. Besinlerde en çok glikoz, früktoz ve galaktoz Ģeklinde bulunur.


Glikoz: Buna dekstroz veya üzüm Ģekeri de denir. Bir çok bitkide ve ayrıca
kanda bulunan bir Ģekerdir. En çok üzüm ve üzümden elde edilen yiyeceklerle
balda bulunur. Vücut için temel enerji kaynağıdır. Sakarozdan daha az tatlıdır.



Früktoz: Levüloz veya meyve Ģekeri de denir. Früktoz meyve ve balda bulunur
ve tatlılık oranı yüksektir. (normal Ģekerin 1,7 katı kadar tatlılıkta)



Galaktoz: Sütte bulunur. Laktoz (süt Ģekeri) ve rafinoz (fasulyede bulunan bir
Ģeker) gibi Ģekerlerin bir kısmını oluĢturması dıĢında normalde gıdalarda
bulunmayan bir Ģekerdir.

1.1.2. Disakkaritler
Ġki monosakkaritten oluĢur. Kimyasal formülleri de iki monasakkaritten bir su (H2O)
çıkması ile oluĢur yani C12 H22 O11 ‘dir. En çok bilinenleri; Sakkaroz, Maltoz ve laktozdur.


Sakkaroz: (Sükroz, çay Ģekeri, kristal Ģeker) Glikoz + früktozdan oluĢur. En
çok Ģeker pancarı ve kamıĢında bulunur. Buna çay Ģekeri de denir.



Laktoz: Glikoz + galaktozdan oluĢur. Ġnsan ve hayvan sütünde bulunur. Süt
Ģekeri de denir. ġeker tebliğinde; susuz laktoz miktarı en az % 99 m/m olan, süt
veya peynir altı suyundan elde edilen ve susuz formda veya bir molekül kristal
suyu içeren kristal Ģeklinde veya her iki formun karıĢımı Ģeklinde olan süt
bileĢeni olarak tanımlanır.



Maltoz: (Malt Ģekeri) Glikoz + glikozdur. Arpa ve baklagillerde bulunur.
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1.1.3. Polisakkaritler
Çok sayıda monosakkaritlerden oluĢur.


NiĢasta: Bitkilerin, tohum ve yumrularında bulunur. NiĢastanın parçalanması
sonucu dekstrin denen daha küçük parçalar meydana gelir.



Selülöz: Bitkilerin sert odunumsu kısmıdır. Ġnsanların sindirim sistemi
tarafından sindirilemez.



Glikojen: Ġnsanlar ve hayvanlar tarafından depo edilen niĢastadır. En çok
karaciğer ve kaslarda bulunur.



Oligosakkaritler: Enzimatik prosesler yoluyla veya büyük polisakkaritlerden
elde edilen kısa zincirli karbonhidratlardır. Birçoğu bitkilerde (fasulye, soğan,
sarımsak) ya da sütte mevcuttur. Ürünleri tatlandırmak için değil de probiyotik
olarak kullanılır.

1.2. Sakkarozun Genel Özellikleri


Bir mol glikoz ile bir mol früktozun birleĢmesiyle oluĢan bir dissakkarittir.



Saf suda kolaylıkla kristal oluĢturur.



Suda kolay çözünür.



Sakarozun sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla doğru orantılı olarak değiĢir.



Erime noktası 185-186º C’dir. Bu sıcaklıkta Ģeker sıvı hale geçer ve kristal
yapısını yitirerek amorf Ģekle geçer. 200º C’de parçalanıp esmerleĢir ve
karamelize olur.



Uzun süre 100 ºC ‘ye kadar ısıtılırsa önce sarı, sonra esmer bir renk alarak
karamelize olur. Renginin değiĢmesinin tek sebebi karamelizasyon değildir.



Asidik ortamda glikoz ve früktoza hidrolize olur. Bu olaya, immersiyon adı
verilir.



Sakaroz metal hidroksitlerle birleĢerek sakkaritleri oluĢturur.



pH = 6-9’da sakkaroz stabildir.



Bir gram Ģekerin hacmi 0,63 cm³ tür. Polarize ıĢığı sağa çevirir.

1.3. Pancarın ġekere ĠĢlenmesi
Sakkaroz (Ģeker), baĢlıca Ģeker pancarı ve Ģeker kamıĢından elde edilir. ġeker kamıĢı,
eskiden beri kullanılan bir Ģeker kaynağıdır. ġeker pancarından Ģeker üretimi ilk defa
16.yy.’da baĢlamıĢtır.
ġeker pancarı yıllık bir bitki olup Ģeker kökünden elde edilir. ġeker pancarındaki Ģeker
miktarı ortalama olarak %16’ dır. ġeker pancarının bileĢimi; %16 su, %16 sakkaroz, % 2,5
pektin, % 1,2 selüloz, % 1,7 mineraller, % 1,1 azotlu bileĢikler, organik asitler, lipit türevleri,
rafinoz ve invert Ģekerden oluĢur. Elde edilen rafine Ģekerin % 99,9’ u sakkarozdur.
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ġeker pancarı tarladan sökülür. BaĢ ve yaprakları kesilerek, hasadı yapılır. Fabrikaya
nakledilmeden önce ve sonra silolama iĢlemi yapılır.1-2 tonluk kitleler halinde yığılır.
Ortasına uzunluğuna bir tahta koymak, havalandırmayı kolaylaĢtırır. YağıĢ ve soğuktan
korumak amacı ile üzerleri örtülür. Örtme iĢlemi önce toprak, sonra ot ve saman, bunun
üzerine yine toprak örtülerek yapılır.

Resim 1.2: ġeker pancarının fabrikada iĢlenmeye baĢlanması

Fabrikaya getirilen pancar yıkanır ve tartılarak doğrama makinesine gönderilir. Pancar
bu makinelerde 3-5 mm geniĢliğinde ve 0,5-1,0 mm kalınlığındaki Ģeritler biçiminde kıyılır.
Pancar sıcak suyla temas ettiği zaman hücrelerde moleküller dispers (dağınık/yayılmıĢ) halde
bulunan maddeler, özellikle Ģeker, ozmos yoluyla kısa zamanda suya geçer. Buna karĢın
Ģeker olmayan maddelerin hücrede kalması istenir. Esas aĢama ham Ģerbet elde edilmesi olup
bu aĢamada difüzyon olayı gerçekleĢir. Yani ozmos yoluyla hücrede bulunan Ģekerin
dıĢarıya çıkartılmasıdır. Difüzyonun gerçekleĢtiği ekipmanlara difüzör denir. Sürekli ve
kesikli olmak üzere iki tür difüzör kullanılır.
Ham Ģerbet; kireçleme, saturasyon ve filtrasyondan oluĢan temizleme aĢamaları ile
ince Ģerbete dönüĢtürülür. Üç basamaktan oluĢan temizleme aĢamasında önce; ham Ģerbet
posa parçalarından temizlenir. Daha sonra, temizleme tanklarında 80-90 °C’ ye ısıtılır ve
kireçlemeye tabi tutulur. Bu iĢlem, asitleri tuz Ģekline dönüĢtürüp çöktürmek amacı ile
yapılır. Proteinleri koagüle etmek, pektinleri çöktürmek ve invert Ģekeri uzaklaĢtırmak gibi
fonksiyonları da vardır. Kireçleme iki aĢamada yapılır. Kirecin aĢamalı olarak verilmesinin
nedeni; pH’ nın birden yükselmesi ile bazı bileĢiklerin tekrar çözünmesini önlemektir.
Fazla kirecin CaCO3 Ģeklinde çöktürmek için CO2 verilmesi yani, saturasyon iĢlemi
uygulanır. Saturasyon iki hatta bazen üç aĢamada yapılır. ÇökmüĢ maddeleri ayırmak için
filtrasyon iĢlemi yapılır ve böylece daha açık renkli yapıĢkan bir ince Ģerbet elde edilir. Bu
iĢlemlerden sonra ince Ģerbetin koyulaĢtırılması aĢamasına geçilir. Suyun buharlaĢtırılması
için dört eveparatör (buharlaĢtırıcı) bağlantılı olarak çalıĢtırılır. Karemelizasyon, bu aĢamada
önemli bir problem olup Ģeker rengini ve miktarını azaltılır. Aynı zamanda inversiyon da
oluĢabilir. Koyu Ģerbet, viskoz ve su içeriği düĢük bir ürün olup içinde kristalleĢme
baĢlamıĢtır. KristalleĢmeyi artırmak için lapaya iĢlenmesi gerekir.
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Su içeriği, vakum altında 80 °C’ de daha da azaltılır. Vakum iĢlemi karemelizasyonu
da önler. Artık sakkarozun yapısı kristalleĢmiĢ haldedir. Kristalizatörlerde yavaĢ yavaĢ
karıĢtırılarak, aĢamalı olarak Ģeker lapası soğutulur. Kristalizasyon iĢleminden sonra, 40 °C
civarındaki büyük ölçüde kristalleĢmiĢ Ģeker santrifüjlenir. (1000 d/dk) ġeker kristalleri sıvı
kısımdan ayrılır ve bu ayrılan sıvı kısma, artık Ģurup veya yeĢil Ģurup denir. KristalleĢmiĢ
sakkaroza da birinci ham Ģeker adı verilir. YeĢil Ģurupta bir miktar sakkaroz bulunabilir. Bu
nedenle kristalizasyon iĢlemi tekrarlanır ve 2. ham Ģeker elde edilir. En son kalan sıvı artığa
melas denir. Melas; kahverengi ve kendine has kokusu olan bir sıvı olup %80 kuru madde
içeriği vardır. Melas ekmek mayası üretiminde besi yeri olarak kullanılır. Melastan etil alkol
(ispirto) ve sitrik asit üretilebilir ve ayrıca hayvan yemi olarak ta kullanılabilir.
Ham Ģekerin içinde sakkaroz dıĢında bazı bileĢikler bulunur, rengi sarımsı kahverengi,
yapıĢkan ve kokusu ağır olabilir. Bu yüzden ham Ģekerin (esmer Ģeker) rengi ağartılır.
Rafinasyon iki aĢamada yapılır. Bunlar affinasyon ve rafinasyondur.
Affinasyon; bir miktar yeĢil Ģurupla ham Ģeker karıĢtırılır ve santrifüjlenir. (yıkanır)
YeĢil Ģurup yerine saf su da kullanılır. Santrifüjden çıkan Ģeker, sıcak havayla kurutulur ve
sonuçta affinat Ģeker elde edilir. Affinat Ģeker vakum kazanlarında yeĢil Ģurup veya saf suyla
lapa haline getirilir. Elde edilen karıĢım santrifüjlenir ve sıcak hava ile kurutulur. Rafine
edilmiĢ Ģekerin su içeriği %2’ yi geçmemelidir. Eğer toz kristal Ģeker isteniyorsa, su içeriği
düĢürülür. Elde edilen bu rafine Ģeker, silindirlerde kristallerin ezilmesiyle pudra Ģekerine
dönüĢtürülür.
Kristal Ģekerdeki tek problem, topaklaĢmadır. TopaklaĢmanın önlenmesi için
higroskobik özelliğinden dolayı nem geçirmeyen ambalajlarda ambalajlanır. Kristaller
küçüldükçe topaklaĢma artar.

1.4. ġeker KamıĢının ġekere ĠĢlenmesi
ġeker kamıĢından elde edilen ham Ģeker; Ģeker kamıĢı Ģurubundan elde edilmiĢ, ince
melas tabakası ile kaplı, kısmen saflaĢtırılmıĢ ve kristallendirilmiĢ sakkaroz olarak
tanımlanır.
KamıĢtan Ģeker Ģerbetinin (Ģıranın) çıkarılması valsli değirmenlerde gerçekleĢtirilir.
Bir değirmende kesilmiĢ kamıĢlar bir diğerine gider bu yöntemle kamıĢta bulunan Ģekerin %
93-%97,5’ i alınabilir. Son değirmenlerden geçirilmesi sırasında kamıĢa ağırlığının %15-25
‘i kadar su ilave edilir.
Genel olarak 100 kg kamıĢtan 90-105 kg Ģerbet alınır. ġerbetin kuru madde içeriği
%12-15 ve saflık derecesi % 80-86 kadarıdır. ġerbetin bileĢiminde Ģekerin yanı sıra; yağ,
balmumu, renk maddeleri, pentozanlar, azotlar, pektin, organik asitler ve hemisellülozlar
bulunur.
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KamıĢ Ģerbetinin temizlenmesi de kireçleme iĢlemi ile gerçekleĢtirilir. Ham Ģerbete,
iĢlenen kamıĢ ağırlığının % 0.04-0.07 ‘si oranında CaO katılır ve pH 8,9 olur. ġerbet
kaynayana kadar ısıtılır. Bu sırada pH yaklaĢık 0.6 kadar düĢer. Sıcaklık 115ºC‘nin üzerine
çıkarılamaz. Bazen kireç iki defada verilir ve ısıtma iki devrede yapılır.
Isıtma ve kireçleme ile suda çözünmeyen kalsiyum tuzları, albumin, balmumu ve
yağlar dibe çöker. Çökmenin iyi olması için pH =7.5-8.0 arasında bulundurulur.
Genellikle kireçlemeden sonra kükürtleme de yapılır. Kireçleme ve kükürtlemeden
sonra CO2 ile saturasyon yapılır. Süzülür, pancar Ģerbeti gibi koyulaĢtırılır, lapaya piĢirilir ve
arıtılır. ġeker kamıĢı posasına bagas denir. ġeker kamıĢı melasından rom içkisi de yapılır.

Resim 1.3: ġeker kamıĢı

Türk Gıda Kodeksi ġeker Tebliği, beyaz Ģeker, yarı beyaz Ģeker, rafine Ģeker, Ģeker
çözeltisi, invert Ģeker çözeltisi, invert Ģeker Ģurubu, glukoz Ģurubu, kurutulmuĢ glukoz
Ģurubu, susuz dekstroz, dekstroz monohidrat, toz dekstroz, pudra Ģekeri, kahverengi Ģeker,
laktoz, fruktoz ve kamıĢ ham Ģekerini kapsar. ġekerlemeleri ve iri kütleler halindeki Ģekerleri
kapsamaz. ġekerlerin ambalajlanmasında, etiketlenmesinde, piyasaya arz edilmesinde Türk
Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve ġeker Tebliği esas alınır.

1.5. ġeker ÇeĢitleri


Arpa Ģekeri: ġekersizdir fakat katı limon aromalı Amerikan Ģekerlemesi, arpa
suyuna Ģekerin eklenmesiyle elde edilir.



Beyaz Ģeker: Polarizasyonu en az 99,70 olan saflaĢtırılmıĢ ve kristallendirilmiĢ
sakkarozdur.



Yarı beyaz Ģeker: Polarizasyonu en az 99,50 olan, saflaĢtırılmıĢ ve
kristallendirilmiĢ sakkarozdur.



Esmer Ģeker: Tat ve renk sağlaması amacı ile beyaz kristal Ģekere bir miktar
melas karıĢtırılması yolu ile elde edilen Ģekerdir.
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Arpa Ģekeri

Çok ince Ģeker

Kaya Ģekeri

Jelatin Ģeker

Küp Ģeker

Esmer Ģeker

Pudra (krema) Ģekeri

Kristal Ģeker

Kum Ģeker

ġeker pekmezi

Resim1.4: ġeker çeĢitleri
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Tel Ģeker



Kaya Ģekeri: Kaya Ģekeri, büyük parlak, beyaz veya kehribar rengi kristallerden
oluĢan, fakat taneli Ģeker kadar tatlı olmayan bir Ģekerdir. Parlak ve beyaz
kristaller doymuĢ Ģeker çözeltisinin yavaĢ bir Ģekilde kristalleĢmesi sonucu
meydana gelmiĢtir.



Jelatin Ģeker: ( Jel Ģekeri, reçel Ģekeri ) Taneli Ģeker ve pektin karıĢımıdır.
Jöle veya marmelat yapımında kullanılır.



Krema: Ģekeri (pudra Ģekeri) Ġnce pulverize edilmiĢ beyaz Ģeker olarak
tanımlanır. Kek üzerine krema yapmak için kullanılan toz Ģekerdir.



Karamel: ġekerin ısıtılması ile elde edilen bir üründür. Kahverengiden siyaha
kadar dönüĢen renkleri ile çok hoĢ bir aromaya sahip olup gıda renklendiricisi
ve tatlandırıcısı olarak kullanılır.



Hurma Ģekeri: Hurmadan elde edilen ve baĢlıca sakkaroz içeren bir Ģekerdir.



KamıĢ Ģekeri: ġeker kamıĢından elde edilen beyaz kristal (sakaroz ) Ģekerdir.



Mısır Ģekeri: Mısırdan elde edilen glikozdur.



Pancar Ģekeri: ġeker pancarından elde edilen beyaz kristal Ģekerdir.



Kristal Ģeker: Normal taneli kamıĢ veya pancar Ģekeridir. Taneli olarak veya
küp Ģekline preslenerek satılır.



Tel Ģeker: Kaynayarak gitgide katılaĢan ve ince teller halini alan bir yapıda
olup birçok tatlıyı süslemede kullanılır. Tel Ģeker, suyun ve tartar kreminin
çatlama noktasına gelecek kadar ısıtılmasıyla elde edilir. Daha sonra çatal veya
çırpma aleti Ģeker Ģurubuna daldırılarak ince teller oluĢturulur.



Ġnvert Ģeker: Invert Ģeker, az miktarda asitli bir Ģeker Ģurubunun (limon suyu
gibi) ısıtılması sonucu meydana gelir. Bu durumda sakkaroz iki bileĢenine,
glikoz ve fruktoza indirgenir ve Ģeker kristallerinin boyutu da küçülmüĢ olur.
Küçük kristal yapısından dolayı, invert Ģeker, daha akıcı (topaklanma olmayan)
ürünlerin, Ģekerlemelerin ve bazı Ģurupların üretiminde kullanılır.



ġeker pekmezi: ġeker üretiminin esmer yan ürünüdür. Karamel ve mineralden
oluĢur. Esmer Ģeker yapımında kullanılır.



Tatlandırıcılar: Ġçerisinde karbonhidrat bulundurmayan tatlılık sağlayan
maddelerdir. Birçoğu yapaydır.



Toz (kum) Ģeker: Ġri taneli bir süs Ģekeridir. Kristalleri, düzgün taneli bir
Ģekerden dört kat daha büyüktür. Fırında piĢen pasta vb. ürünleri süslemede
kullanılır.



Vanilya Ģekeri: Vanilya fasulyelerinin (gerçek vanilya) taneli Ģeker içerisine
katılması ile yapılan güzel kokulu ve lezzetli bir Ģekerdir.



Yüksek fruktozlu mısır Ģurubu: (HFCS, High Fructose Corn Syrup) Mısır
niĢastasından elde edilen bir Ģuruptur. NiĢasta önce enzimatik olarak glikoza
parçalanır, sonra da daha tatlı olan fruktoza enzimatik yollarla dönüĢtürülür.
Güçlü bir tatlandırıcı olarak kullanılır.
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1.6. ġekerlemeler
ġekerlemeler Ģeker ve glikozun veya sadece Ģekerin piĢirilmesinden sonra sitrik asit,
tartarik asit veya potasyum bitartarat ilave edilerek kestirilmesi sonucu oluĢan hamura;
üretilecek ürünün çeĢidine göre süt, süt tozu, jelatin, yağ ve aroma gibi maddelerin
eklenmesi ve Ģekillendirilerek ambalajlanması sonucu elde edilen gıda maddeleridir. Bu
ürünlerde temel hammadde Ģekerdir. Yapı olarak bir karbonhidrat olan Ģekerlemelerin
üretiminde kullanılan Ģeker, (sakkaroz) Ģeker pancarı veya Ģeker kamıĢının özel yöntemlerle
iĢlenerek rafine edilmesi ile elde edilir. ġekerleme üretiminde kullanılan bir diğer önemli
madde de mısırdan elde edilen niĢastadan özel bir üretim tekniği ile elde edilen glikozdur.
Glikoz, Ģekerin kristalize olmasına etki eder; iĢlenmesine kolaylık sağlayarak daha düzgün
olarak Ģekillenmesine yardımcı olur.
ġekerleme sanayinde kullanılan baĢlıca hammadde ve katkı maddeleri Ģunlardır; Ģeker,
invert Ģeker, glikoz Ģurubu, dekstroz, laktoz, süt tozu, peynir altı suyu tozu, tereyağı, bitkisel
yağlar, kakao yağı, kakao kitlesi, sert kabuklu meyveler, (fındık, fıstık) kurutulmuĢ
meyveler, meyve konsantreleri, aromalar, gıda renklendiricileri, gıda asitleri, (sitrik, laktik,
malik) jelleĢtirici maddeler, (jelatin, niĢasta, pektin, gam arabik) balmumu, karnauba mumu
ve benzeridir.
ġekerli ürünler; ĢekillendirilmiĢ olarak katı halde, macun kıvamında veya toz halinde
tüketime sunulur.
ġekerlemeler, Türk Gıda Kodeksine göre;


Sert Ģekerleme,



YumuĢak Ģekerleme,



Draje Ģekerleme,



Tablet Ģekerler,



Meyve Ģekerlemeleri,



Badem ezmesi ve benzerleri,



Koz helva, nuga ve benzerleri,



Fondan,



Krokan,



Dolgulu Ģekerleme ürünleri olarak gruplara ayrılır
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Meyve Ģekerleme

Fondan Ģekerleme

Krokan Ģekerleme

Resim 1.5: ġekerleme çeĢitleri

1.7. Tahin Helvası
Helva; Ģeker, içme suyu, sitrik asit veya tartarik asit ve gerektiğinde yenilebilir glikoz
Ģurubu katıp piĢirilerek elde edilen Ģeker Ģurubunun ağdalaĢtırılıp çöven ekstraktı ile
beyazlaĢtırıldıktan sonra tahin ve gerektiğinde çeĢni maddeleri ilavesi ile hazırlanan katı,
homojen ince lifli yapıdaki üründür.

Resim 1.6: Fıstıklı, kakaolu, vanilyalı tahin helvası

Tahin helvası, sade tahin ve çeĢnili tahin helvası Ģeklinde üretilir. Sade tahin helvası
çeĢni maddesi ve aroma maddesi içermez.


Tahin üretimi: Tahin; susam tohumlarının (sesamum indicum) tekniğine
uygun olarak kabukları ayrıldıktan ve fırında kurutulup kavrulduktan sonra
değirmende ezilmesi ile elde olunan edilen maddeye denir. Gıda Kodeksi Tahin
Tebliğine göre tahin; kendine has renk, tat ve kokuda olmalı, içerisinde hiçbir
yabancı madde bulunmamalıdır.



Çöven üretimi: Çöven ekstraktı; çöven kökünün (Radix saponariae Albae sive
liventinae) küçük parçalar haline getirilip, su ile kaynatılmasıyla elde edilen
mamul maddedir. Çöven helva üretiminde, Ģeker ağdasını beyazlatmak,
yumuĢatmak amacı ile kullanılır. Ayrıca tahindeki susam yağının Ģekerle
karıĢmasını sağlayan emilgatör görevini de yapar.
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1.7.1. Tahin Helvası Üretimi
Tahin helvası zengin bir kalori kaynağıdır. (100 gr: 516 kalori) % 10,5 protein, % 28
yağ, % 53,5 karbonhidrat içermesi nedeniyle insan gıdası olarak son derece değerli bir
üründür. Bunların yanı sıra kalsiyum, demir ve B vitamini bakımından oldukça zengindir.

Resim 1.7: Tahin helvasının mekanik yolla hazırlanması

Tahin helvası yapımı genelde el hüneri isteyen bir üründür. Zira tahin ve
beyazlaĢtırılmıĢ ağdanın homojen ve uygun kıvama gelinceye dek karıĢtırılması elle yapılır.
Bilindiği gibi tahin helvası üretiminde el ile temas, oldukça yoğun bir Ģekilde
uygulandığından, mikrobiyolojik açıdan kontaminasyon son derece önemlidir. Eller
muhakkak dezenfekte edilerek elle karıĢtırılmalıdır.
Sektörde faaliyet gösteren firmaları, küçük imalathaneler ve büyük tesisler olarak iki
grupta incelemek mümkündür. Bazı üretim tesislerinde helvanın hammaddelerinden biri olan
tahinin de üretimi yapılır. Helva üretiminin yoğurma kısmında modern teknolojiden
yararlanılır.
Tahin helvası yapımında çok çeĢitli çeĢni maddeleri kullanılır. Bunlar, fındık, fıstık
gibi kuru-sert kabuklu meyveler, kuru meyve Ģekerlemeleri ile kakao ve benzeri gıda
maddeleridir.

1.7.2. Tahin Helvasının Özellikleri
Üretim, ambalajlama, satıĢ, numune alma, analiz etme, katkı maddeleri, pestisit
kalıntıları, yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olmalı ve helva aĢağıdaki özelliklere sahip
olmalıdır.


Tahin helvası kendine has renk, tat ve kokuda olur, yabancı tat ve koku içermez.



Tahin helvası kendine has homojen ince lifli yapıdadır. ġeker kristalleĢmesi
olmaması gerekir.



Tahin helvasında kullanılan çeĢni maddelerinden kuru meyve Ģekerlemeleri ve
fındık, fıstık gibi kuru-sert kabuklu meyveler bütün veya parça halinde katılır ve
ürünün net kütlesindeki oranı en az % 8 ini geçemez.
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Tahin helvasında yabancı madde bulunması gerekir.



Ġçinde yer alan ürünlere sadece vanilya, vanilin ve ethyl vanilin aroma maddesi
olarak eklenebilir.



Etiketlemede çeĢni ilavesiyle üretilen helvalarda ürün adı, çeĢni adı ile birlikte
belirtilir.

1.8. Lokum
Lokum; Ģeker Ģurubunun (sakkarozun) sitrik veya tartarik asit veya tartar kremi ile
kestirilip niĢasta ile usulüne göre piĢirildikten sonra içine meyve aksamı, meyve usaresi, bazı
çiçeklerin yaprakları, zararsız, tabii veya suni esanslar, sakız, fındık, fıstık, ceviz, hindistan
cevizi gibi kuru meyveler veya kaymak ilavesi ile yapılan veya çeĢidine göre kullanılmasına
müsaade edilmiĢ boyalardan herhangi birisi ile hafifçe renk katılan, hindistan cevizi veya
pudra Ģekeri kaplanarak üretilen bir gıda maddesidir.

Resim 1.8: Lokum çeĢitleri

1.8.1. Üretim Yöntemi
Sektörde faaliyet gösteren firmalar küçük atölyelerde, geleneksel basit yöntemlerle
üretim yapar. Türkiye’de lokum açık kazanda, 45-90 dakika süren dönemler halinde üretilir.
(imal edilir)

Resim1.9: Lokum kazanı ve hammaddenin kazana doldurulması
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Resim 1.10: Lokumun kazandan indirilmesi ve mamul maddenin hazırlanması

1.8.2. Lokum ÇeĢitleri
Lokum; sade lokum, kaymaklı lokum ve diğer lokumlar olarak gruplara ayrılır.
Lokum üretiminde kullanılan çeĢni maddeler; sakız, kakao, çikolata, susam, haĢhaĢ
tohumu, hindistan cevizi rendesi ve benzeri maddeler ile fındık, fıstık gibi kuru-sert kabuklu
meyveler, kurutulmuĢ meyveler, kuru ve yaĢ meyve Ģekerlemeleri ve lokum kaymağıdır.


Kaymaklı lokum; 100 gramına en az 60 gram süt yağı ve lokum kaymağı
olarak pastörize krema ilavesi ile elde edilen mamuldür.



Sade lokum; çeĢni maddeleri ve aroma içermeyen lokumdur.



Sultan lokumu; çöven ekstraktı ile ağartılan Ģeker Ģurubunun, sade lokum
kitlesine karıĢtırılmasıyla elde edilen lokumdur.



Sucuk tipi lokum; kuru meyvelerden birinin ipe dizilmesi ve sıcak sade lokum
kitlesine batırılmasıyla elde edilen çubuk ya da baton Ģeklindeki lokumdur.



ÇeĢnili lokum; piĢmiĢ sade lokum kitlesinin içine ve dıĢına çeĢni maddelerinin
katılmasıyla elde edilen lokumdur.

1.8.3. Lokumun Özellikleri


Lokum üzerinde veya içinde yabancı madde bulunmamalıdır.



Lokum elastiki yapıda olmalı, dokusu ağızda yumuĢak ve kaygan olarak
hissedilmelidir.



Lokum tanımında belirtilen çeĢide has tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku
içermemelidir.



Lokum, meyve ve kaymak kısmı ayrılmıĢ lokum kütlesi olarak rutubeti kütlece
en çok %16, toplam Ģekeri sakaroz cinsinden kuru madde de kütlece en az %80
olmalıdır.



Sultan lokumunda, saponin miktarı kütlece en fazla %0.1 olmalıdır.
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Meyveli lokumun meyve oranı kütlece en az %15, sucuk tipi lokumda meyve
oranı kütlece en az %20 olmalıdır.



Kaymaklı lokumda kaymak oranı kütlece en az %8 olmalıdır.

Resim 1.11: Gül ve Limon aromalı lokum

1.9. Reçel ve Marmelat
Reçel; reçel yapmaya elveriĢli olgunlukta, sağlam, yıkanmıĢ, sapları ve varsa çanak
yapraklan ayıklanmıĢ, gerektiğinde çekirdekleri çıkarılmıĢ bütün, yarım veya daha küçük
parçalar halindeki taze veya çeĢitli metotlarla muhafaza edilmiĢ meyve, sebze ve reçel
yapımına elveriĢli diğer ana maddelere, beyaz Ģeker (sakkaroz) ve katkı maddelerinin ilavesi
ile hazırlanan, ısıl iĢlem ile yeterli kıvama getirilen mamul maddedir.
Marmelat; saplarından, yapraklarından ve çekirdeklerinden temizlenmiĢ, yıkanmıĢ,
sağlam, olgun, taze sebze ve meyvelerden elde edilen pulpun (meyve eti, özü) tatlandırıcı bir
karbonhidrat ve bu standartta izin verilen katkı maddeleri ile tekniğine uygun ısı iĢlemi ile
elde edilen ve sürülme kıvamında olan mamul maddedir.

Resim 1.12: Çilek reçeli ve kızılcık marmelatı

BaĢlıca reçel ve marmelat çeĢitleri ise; viĢne, çilek, kayısı, ahududu, incir, portakal,
gül vb.
Ürünlerin içine katılan katkı maddeleri, ambalajlanması,
iĢaretlenmesi yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olmalıdır.

1.9.1. Reçel ve Marmelatın Özellikleri
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etiketlenmesi
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1000 gram reçel imalatında kullanılan pulp ve/veya püre miktarları belirtilen
istisnalar dıĢında 350 gramdan az olmaması gerekir.



KuĢburnu ekstra reçeli, meyvelerin tamamen veya kısmen konsantre edilmiĢ
pürelerinden elde edilir. Elma, armut, nektarın, kavun, karpuz, üzüm, bal
kabağı, salatalık ve domates ekstra reçel ve ekstra jöle üretiminde karıĢtırılarak
birlikte kullanılamaz.



Geleneksel gül reçelinde, gül taç yaprağı oranı % 5 olmak kaydı ile geleneksel
reçelde meyve oranı en az % 33 dür.



Ekstra geleneksel gül reçelinde, gül taç yaprağı oranı % 10 olmak kaydı ile
ekstra geleneksel reçelde meyve oranı en az % 45 dir.



1000 gram jöle imalatında kullanılan meyve suyu ve/veya sulu ekstrakt miktarı
belirtilen istisnalar dıĢında 350 gramdan az olamaz. Bu miktarlar, sulu
ekstraktların hazırlanmasında kullanılan su ağırlığı düĢüldükten sonra
hesaplanır.



1000 gram marmelat üretiminde kullanılan turunçgil meyve miktarı 75 gram
meyve etinden elde edilmek üzere 200 gramdan az olmaz.



TatlandırılmıĢ kestane püresi 1000 gram son üründe en az 380 gram kestane
püresi ihtiva eder.



Reçel, ekstra reçel, jöle, ekstra jöle, marmelat, jöle marmelat, tatlandırılmıĢ
kestane püresinde refraktometre ile tayin edilen çözünebilir kuru madde içeriği
%60’dan daha az olmaması gerekir.



Geleneksel reçelde refraktometre ile tayin edilen çözünebilir kuru madde içeriği
% 68’den daha az olmaz.



Geleneksel marmelatta refraktometre ile tayin edilen çözünebilir kuru madde
içeriği, % 55’den daha az olmaz.



Geleneksel reçelde pH değeri, 2.8 – 3.5 aralığındadır.



Geleneksel marmelatta toplam asitlik, susuz sitrik asit olarak en çok 15 gr/kg’
dır.



Geleneksel marmelatta % 10’luk HCl’de çözünmeyen kül, en çok 20 mg/kg’
dır.



Geleneksel reçelde sertleĢtirme iĢlemi gerektiren meyveler, %1’lik kalsiyum
klorür veya kalsiyum laktat çözeltisinde belirli bir süre bekletilebilir.



DeğiĢik meyve çeĢitlerinin karıĢtırıldığı reçel, ekstra reçel, jöle, ekstra jöle,
marmelat, jöle marmelat, tatlandırılmıĢ kestane püresi ürünlerinde kullanılan
meyve miktarları, meyvelerin izin verilen en az miktarı baz alınarak, karıĢımda
kullanıldıkları yüzde miktarlarına göre hesaplanır.
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Reçel Tebliğinde tanımlanan ürünlerde meyve, meyve pulpu, meyve püresi,
meyve suyu, meyvelerin sulu ekstraktları, turunçgil kabuğu ve Ģeker dıĢında
baĢka bir hammadde kullanılamaz.



Bu ürünler, insan sağlığına zarar verebilecek herhangi bir maddeyi
içermemelidir.



Meyve, meyve pulpu, meyve püresi ve meyvenin sulu ekstraktları ve turunçgil
kabuğunu, ısıtma, soğutma veya dondurma, dondurularak kurutma, teknik
olarak mümkün olan miktarda konsantre etme iĢlemlerinden geçirilerek
kullanılır.



Meyve, meyve pulpu, meyve püresi ve meyvenin sulu ekstraktları ve turunçgil
kabuğundan Ģayet reçel, jöle veya marmelat üretilecek ise kükürt dioksit veya
sülfit tuzları katılabilir.



Zencefil kurutulabilir veya Ģurup içinde korunabilir.



Reçel yapımında kullanılan kayısılar dondurularak kurutma dıĢında, diğer
kurutma iĢlemlerine tabi tutularak kullanılabilir.



Kestaneler, kükürt dioksit veya kükürt dioksit tuzu çözeltisine kısa süreli
batırılabilir.



Turunçgillerin kabukları tuzlu salamurada saklanabilir.

1.10. Jöle Jelatin Pektin Pelte
Jöle, jelatin, pektin, peltenin özellikleri aĢağıda belirtilmiĢtir.

1.10.1. Jöle
Bir veya birkaç çeĢit meyve suyu ve/veya meyvenin sulu ekstraktları ile Ģekerlerin
jelleĢmiĢ karıĢımlarına jöle denir.
Jöle Ģeker üretimi, Ģekerli ürünler içinde önemli bir grubu oluĢturur. Diğer Ģekerli
ürünlere göre daha düĢük derecelerde ısıl iĢlem uygulanır. Bu nedenle nem oranı daha
yüksektir. (%15-20) Bu ürünlerin tipik yapı özellikleri jelleĢtirme maddeleri ile sağlanır.
Bunlar niĢasta, jelatin, pektin, arap zamkı ve agardır. Diğer hammaddeler ise Ģeker ve glikoz
Ģurubudur. Kullanılan jelleĢtirci maddeye göre değiĢik doku ve yapıda Ģekerlemeler elde
edilir. Bunlar sert, yumuĢak, elastiki, kolay kesilen vb. Ģeklinde sınıflandırılabilir.

Resim1.13: Çilekli ve Ģeftalili hazır jöle
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1.10.2. Jelatin
Reçel, Ģurup, marmelat ve pelteden baĢka diğer Ģekerli veya Ģekersiz yiyeceklere
kıvam vermek için kullanılan maddelere, jelatin denir. Hayvanların deri ve kemiklerinden
elde edilen doğal bir proteindir. iki yöntemle elde edilir.


A Tipi jelatin: Domuz ve sığır derilerinden asidik iĢlemlerle elde edilir.



B Tipi jelatin: Boynuz ve kemiklerden alkali sistem uygulanarak elde edilir.

Jelatin; stabilizatör olarak et ürünlerinde, tatlı, pasta, puding, meyve jölesi, dondurma,
sakız üretimi, kozmetik, eczacılık, fotoğrafçılık ve temizlik sektöründe kullanılır. Jelatin
katıldığı ürüne göre kıvam artırıcı, köpürmeyi sağlayıcı, emülgatör, stabilizatör, bağlayıcı
yapıĢtırma ve kremleĢtirici ajan olarak görev yapar.
Hiç bir toksik, madde ve yönetmeliklerde belirlenen cins ve miktarların dıĢında
koruyucu madde içermemesi gerekir.

1.10.3. Pelte
Bazı meyvelerin ve meyve sularının, su ve Ģekerle piĢirilerek koyu bir kıvama
getirilmesi ile elde edilen ürüne, pelte denir.
Bazı meyvelerin ve meyve sularının pelte kıvamına getirilmesi mümkün olmadığı
takdirde, bir miktar taze elma ve ayva suyu veya pelteleĢtirmek üzere diğer meyvelerden
katılabilir veya pektin katılır.

1.10.4. Pektin
Pektin; elma cinsinden muhtelif meyveler ile turunçgillere ait meyvelerin ve bunların
suları ile kabuklarından özel yöntemlerle çıkarılan reçel, pelte veya marmelatlara kıvam
vermeye yarayan ve suda eriyen maddelere denir. Pektin, toz ve sıvı olmak üzere iki türlü
üretilir. Sıvı Ģeklinin rengi açık esmer renkten koyu ve görünüĢü bulanık olmamalıdır. Sıvı
pektin % 60 Ģeker ile karıĢtırılıp ağza alınınca boğazda kuru meyve yenmesinden meydana
gelen tada benzer tattan baĢka bir his meydana getirmemelidir. Pektinde kül miktarı %12’den
ve kuru maddede protein miktarı %2 den fazla olmamalı ve pektin hiçbir yabancı ve toksik
madde içermemelidir.

1.11. Pekmez
Pekmez; yaygın olarak üzüm, dut, andız, incir, harnup, elma, armut, Ģekerpancarı, tatlı
sorgum, kavun ve karpuz gibi Ģeker bakımından zengin meyvelerden üretilir. Pekmez
yapıldığı meyvenin ismiyle adlandırılır. Yaygın olarak üretilen pekmez türü üzüm ve dut
pekmezidir. ġeker bakımından zengin olan bu meyveler değiĢik aĢamalardan geçirilerek elde
edilen Ģıra, kaynatılmak suretiyle suda çözünür. Kuru maddeleri %60 ile %75 arasına kadar
konsantre edilir.
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Resim 1.14: Üzüm pekmezi ve tahinli pekmez

1.11.1. Pekmezin Beslenme Açısından Önemi
Pekmez; Ģeker ve diğer katkı maddeleri gibi herhangi bir madde ilave edilmeden,
kaynatılarak konsantre edilen ve raf ömrü uzun konsantre üründür. Yoğun demir, kalsiyum,
vitamin ( B1 ve B2 gibi) ve mineral maddeler ve yüksek Ģeker içerdiğinden dolayı iyi bir
besin ve enerji kaynağıdır. Ġnsan sağlığı için gerekli esansiyel minerallerden çinko, demir ve
bakır içerir.
Pekmezin içerdiği %80 'e yakın karbonhidratın tümünün glikoz ve fruktoz halinde
olması sindirim sisteminde parçalanmaya gerek kalmadan kana geçmesini sağlar. Bu durum
beslenme açısından özellikle bebekler, çocuklar, sporcular ve acilen enerjiye ihtiyacı olanlar
için son derece önemlidir.

Resim 1.15: Pekmezin kıvamı ve iĢlenmesi

1.11.2. Pekmez Üretimi
Üzüm pekmezi hemen hemen yurdumuzun her tarafında üretilmekle birlikte üretim
kırsal bölgelerde daha yaygın olup eski bir geçmiĢe sahiptir. Pekmez kırsal alanda yaĢayan
kiĢiler tarafından yapıldığı gibi, son zamanlarda teknolojik olarak küçük ve orta ölçekli
iĢletmelerde de üretilmektedir.
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Üzümden pekmez elde edilmesinin aĢamaları;


Üzümden Ģıranın elde edilmesi: Hasat edilen üzümler, üzerlerindeki toz,
toprak ve sap parçacıkları ile tarımsal ilaç kalıntılarını uzaklaĢtırmak için
yıkanır. Pekmez üretiminde mikroorganizmaların hammaddede en az düzeyde
bulunması istenir. Temizlenen üzümlerden Ģıra, insan gücü kullanılarak elde
edilir. Üzümler çuvallara doldurularak tahtadan veya betondan yapılmıĢ
teknelerde ayakla çiğnenerek Ģıraları çıkarılır. Ġlk preslemeden sonra alınan
üzüm posasına, Ģif denir. Ġçinde kalan Ģıra ve Ģekeri alabilmek amacı ile pres
çözüldükten sonra bir miktar su ilave edilerek tekrar preslenir. Presleme iĢlemi
tamamlandıktan sonra elde edilen Ģıra, derinliği az ve yüzeyi geniĢ olan
kaynatma kaplarına alınır. Presten çıkan ve çeltik olarak adlandırılan posa ya
atılır ya da kurutulduktan sonra yakacak olarak kullanılır.



ġıranın kestirilmesi ve durultulması: Elde edilen Ģıra, bulanık ve asit
karakterlidir. Üzüm Ģırasındaki asitliği baĢta tartarik asit olmak üzere malik asit
ve az miktarda da sitrik asit oluĢturur. Ortalama olarak litrede 5 gram olan bu
asitler tatlı pekmez üretebilmek için belirli düzeyin altına indirilir. Asit giderici
olarak çeĢitli yörelerde, değiĢik bileĢim gösteren ve pekmez toprağı denilen,
(yapısında % 90 veya daha fazla CaCO3 içerir) kireci fazla, rengi beyaz veya
beyaza yakın topraklar bu amaçla kullanılır. Pekmez toprağı aynı zamanda
durultmanın sağlanmasında da etkilidir. Kullanılacak toprak miktarı değiĢik
olabilmektedir. Bu amaçla 100 kg taze üzüm Ģırasına 0.1-1.0 kg arası toprak
veya 100 litre Ģıranın asitliğini %0.1 düzeyinde azaltmak için 66 gram teknik
kalsiyum karbonat (CaCO3) ilave edilir. Toprağın Ģıraya etkisini kolay ve çabuk
sağlamak, mayaların faaliyetini önlemek ve durultmayı hızlandırmak için üzüm
Ģırası kuvvetli yanan bir ocak üzerinde bir taĢım kaynatılır ki buna Ģıranın
kestirilmesi denir. Kestirilip, durultulması tamamlanan Ģıra soğutulup bez
torbalardan süzülerek, derin tahta kaplarda aktarılıp dinlendirilir. 5-6 saat sonra
tortunun kabın dibine çöktüğü görülür. Bu bekleme süresi sonunda berrak kısım
tortudan ayrılır ve berrak Ģıra elde edilir.



ġıranın koyulaĢtırılması: (piĢirilmesi) Elde edilen berrak Ģıranın koyulaĢtırma
iĢlemi 15-18 cm derinliğinde ve 70-80 cm çapındaki bakır leğenlerde yapılır.
Berrak Ģıra alınıp bakır leğene aktarılır. ġıra kaynarken devamlı karıĢtırılır ve
savrulur, böylece buharlaĢtırma iĢlemine yardımcı olunur ve kabın dibinde
yanıkların oluĢması da önlenir. KarıĢtırma sırasında Ģıra yüzeyinde oluĢan kirli
köpükler alınır. KoyulaĢtırmanın yeterliliği pratik olarak koyulaĢan pekmezden
tahta kaĢıkla alınan örneğin yavaĢça akıtılması ile damlaların bir noktadan değil
de yan yana iki yerden damlaması ile anlaĢılır. Pekmezde koyulaĢtırma derecesi
gerek Ģekerlenmesi, gerekse mikrobiyal bozulmalar yönünden çok önemlidir.
Ġyi bir pekmezde kuru madde oranı, %65-70 arasında olmalıdır.



Cıvık pekmezin mayalanması: Elde edilen cıvık pekmezden katı pekmez elde
etmek için cıvık pekmeze pudra Ģekeri, süt, yoğurt, niĢasta, petekli bal ve
yumurta akı gibi maddelerin karıĢımından oluĢan maya çarpma suretiyle
emdirilen havanın içinde kalması ile katılık sağlanır. Maya, Ģekerlerin küçük
zerreler halinde kristalleĢerek katı yapı kazanmasını sağlayan stabilizatör
maddelerdir.
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Resim 1.16: Pekmezin modern tesislerde üretilmesi

.
Resim 1.17: Beyaz renkli pekmez toprağı ve Ģıraya toprak eklenmesi

Resim 1.18: Geleneksel olarak pekmezin kaynatılması
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1.11.3. Pekmez ÇeĢitleri
Ülkemizde üretilen pekmezler, özellikle renk, kıvam ve tatlarına göre, baĢlıca üç
grupta toplanabilir.


Sıvı, tatlı ve koyu renkli pekmezler



Katı, tatlı ve açık renkli pekmezler



EkĢi pekmezler

Pekmez üretimi ülkemizin bağ alanı olan hemen her yerinde yapılır. Bazı bölgelerde
yapılan pekmezler renk, tat, koku, katılık, kıvam ve dayanıklılık yönünden diğer yörelerde
yapılanlara kıyasla daha üstündür. Ancak temelde üzüm suyunun kaynatılarak konsantre
edilmesi Ģeklinde gerçekleĢtirilirse de, söz konusu yörelerde yapılan pekmezler kıvam ve tat
yönünden farklılık gösterdikleri gibi, aynı ya da ayrı nitelikteki pekmezlere yönelik olarak
verilen adlar da değiĢik olabilir. Örneğin; katı ve tatlı pekmezler, zile pekmezi, ağda,
bulama, çalma ve masara gibi adlarla anılırken, ekĢi pekmezin sıvı olanına (cıvık) nardenk,
katı olanına ise revanda denir. Ayrıca ateĢte kaynatma uygulanmaksızın, Ģıranın (üzüm suyu)
yalnızca güneĢte konsantre edilmesi ile elde edilen pekmezlere de, sahip oldukları açık renk
nedeni ile gün balı veya bal adı verilir.

1.11.4. Üzüm Pekmezinin TaĢıması Gereken Özellikler


Üzüm pekmezi; tat durumuna göre tatlı ve ekĢi, kıvamına göre de sıvı veya katı
halde olur.



Katı üzüm pekmezi; açık sarıdan açık kahverengiye kadar değiĢen renkte, katı
görünüĢte, kesildiğinde faz ayrılması ve akıĢkan bir eğilim göstermeyen
yapıdadır.



Sıvı üzüm pekmezi; açık kırmızı kahverengiden koyu kırmızı kahverengiye
kadar değiĢen renkte kıvamlı ve akıĢkan bir yapıdadır.



Sıvı üzüm pekmezi kendine has tat, koku ve homojen yapıdadır. Yanık tat
bulunmamalıdır.



Sıvı üzüm pekmezi kristalleĢmemiĢ olmalıdır.



ÇeĢni maddeleri sadece katı pekmezde bulunabilir ve %5 den az olmamalıdır.



Üzüm pekmezi sıvı veya katı üzüm pekmezi olarak etikette belirtilmelidir. Sıvı
üzüm pekmezi, "üzüm pekmezi" olarak da adlandırılabilir.



Tatlı veya ekĢi üzüm pekmezi olarak etiket üzerinde belirtilmelidir.



ÇeĢni maddesi kullanılan katı üzüm pekmezi çeĢni adı ile adlandırılır.



Üzüm pekmezlerinde katkı maddesi kullanılmaz.



Üzüm pekmezinin ticari glikoz, fruktoz ve benzeri Ģekerler ile seyreltilmesi
ve/veya çoğaltılması yoluyla meyveli Ģekerli Ģurup, üzüm tatlısı ve üzüm
pekmezi Ģurubu gibi isimlerle ürünler üretilemez.
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Üzüm pekmezi aĢağıdaki kimyasal özelliklere uygun olmalıdır.
Suda çözünür katı madde
(Brix °) (en az, %)
Hidroksimetil furfural (HMF)
(en çok, mg/kg)
Toplam Kül (en çok, %)
pH
Tatlı pekmez için
ekĢi pekmez için
Sakaroz (en çok, %)
Fruktoz/Glikoz oranı
Ticari Glikoz
C13 (‰) binde

Organik
Asitler

Fümarik asit
Okzalik asit
Ġzobütirik asit

Sıvı Pekmez
68

Katı pekmez
80

75

100

2,5
5.0 – 6.0
3.5 – 5.0
1
0,9 – 1,1
Bulunmamalı
- 23,5’den daha
negatif olmalı

3
5.0 – 6.0
3.5 – 5.0
1
0,9 – 1,1
- 23,5’den
daha negatif
olmalı

Bulunmamalı
Bulunmamalı
Bulunmamalı

Tablo 1.1: Üzüm pekmezinin kimyasal özellikleri

1.11.5. Pancar Pekmezi
ġekerpancarından üretilen pancar pekmezi özellikle kırsal kesimlerde üretilen ve
üretiminde geleneksel yöntemlerin kullanıldığı yöresel bir pekmez çeĢididir. Pancar
pekmezine yöresel olarak, macın da denir.
Üretimin ilk aĢaması pancarın hasat iĢlemi ile baĢlar. Hasat edilen pancarlar yıkanarak
üzerindeki topraklardan arındırılır. Temizlenen pancarlar uzunlamasına ince dilimlere ayrılır.
Dilimlenen Ģeker pancarı kazanlara alınarak haĢlanır. Dilimlerin ince olması, kaynatma
iĢlemini kolaylaĢtırır. Pancar dilimleri kazanlara doldurulur ve üzerine kaynama esnasında
taĢmayacak kadar su konulup haĢlama iĢlemine baĢlanır. HaĢlama, kazanlar kaynamaya
baĢladıktan sonra 3-4 saat kadar devam eder.
Ardından süzme ve sıkma iĢlemi yapılır. HaĢlama iĢleminden sonra kazanlardaki
pancar çuvallara boĢaltılır. Süzüntüsü yayvan kazanlara alınır. Süzüntünün fazla olması için
presleme yapılır. Geri kalan posa kısmı tekrar kazanlara konulur. Bir önceki haĢlama, süzme
ve presleme iĢlemi uygulanarak süzüntü bir önceki süzüntünün konulduğu yayvan kazana
alınır. Yayvan kazanlar, istenen kıvamın oluĢması için kaynatılır. Bu kaynama yaklaĢık 4-5
saat sürer. Kaynama iĢleminin yeterli olduğuna kaynayan süzüntüden bir miktar tabağa
alınarak ve kaĢıkla kıvamına (akıĢına) bakılarak karar verilir. Pancardan pekmez yapımında
pekmez toprağı kullanılmaz. Sıkılan süzüntü koyulaĢtırılarak, ambalajlanır ve piyasaya arz
edilir. YaklaĢık 50 kg pancardan 12-13 kg pancar pekmezi elde edilir.
Pancar pekmezinin geleneksel yöntemlerle üretiminde besin değerinde azalmalar
olurken hidroksimetilfurfural (HMF) gibi insan sağlığına zararlı ürünlerin fazla miktarda
birikmesine neden olur.
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1.11.6. Pekmez Kontrolü
Pekmezin besin değeri ve beslenmedeki öneminin toplum tarafından benimsenmesi
pekmez tüketimini artırmıĢtır. Bu nedenle taklit ve tağĢiĢli pekmez üretimi yaygınlaĢmıĢtır.
Pekmez kontrolünde;


Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi tebliğine uygun üretimin yapılıp
yapılmadığına,



Üzüm pekmezine dut, incir ve harnup pekmezleri karıĢtırılıp karıĢtırılmadığına,



Pekmez üretimi esnasında glikoz ve fruktoz Ģurubu katılıp katılmadığına,



Pekmezlerde renk verici, koruyucu maddelerin bulunup bulunmadığına,



Metal kontaminasyonuna,



Mikrobiyolojik kontaminasyona,



Sağlık ve hijyenik kurallara uygun üretimin yapılıp yapılmadığına,



Mezofilik aerobik bakteri, küf ve maya ve ozmafilik maya miktarlarının
standartın üzerinde olup olmadığına,



Sağlıksız yöntemlerle üretilen ve katkı maddeleri içeren pekmezleri üzüm
pekmezi diye piyasaya sunulup sunulmadığına,



Hidroksimetilfurfural (HMF) oranına,



Ambalaj ve etiketlerin uygunluğuna dikkat edilmelidir.

Kontrol sırasında öncelikle üretim iznine, etiketine ve duyusal özelliklerine (tad, koku
ve renk vb.) bakılır. Kitleyi temsil edecek numune alınır, laboratuvarda analiz ettirilir.
Laboratuvar sonuçlarına ve ilgili mevzuata göre iĢlem yapılır. Kontrol esnasında, mamulün
gerek hijyen, gerekse insan sağlığı ve beslenme açısından uygun koĢullarda üretilmesi ve
pazarlanması için yönlendirilip eğitim yapılması gerekir.

1.12. Boza
Boza darı, mısır veya pirinç gibi hububatların öğütülüp su katılarak, piĢirilmesi ve
Ģeker ilavesinden sonra alkol ve laktik asit fermantasyonlarına tabi tutulması ile elde edilen
az veya çok kıvamlı bir içeçektir. Boza hammaddesi olarak; yapıldığı yerin baĢlıca ürününe
göre mısır, arpa, yulaf, buğday, Arnavut darısı, gernik gibi hububatın unu bazen de pirinç,
ekmek nadir olarak da kenevir unu ve karamuk kullanılır.
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1.12.1. Boza Üretim Teknolojisi
Boza yapımında baĢlıca iĢleme basamakları Ģunlardır:
Hammaddenin hazırlanması: Boza üretiminde kullanılan hammaddeler, ayırma
eleklerinde taş, toprak gibi yabancı maddelerinden ayrıldıktan sonra, kırma
değirmenlerinden geçirilerek ince ve kaba un haline getirilir. Genel olarak boza
yapımında kullanılan hammadde ince ve kaba kepek kısımlarından ayrılmış irmik
veya bulgur iriliğinde öğütülmüş olan darı, mısır veya pirinçtir.
Kaynatma: İrmik veya bulgur büyüklüğünde öğütülen hammadde, büyük bakır
kazanlarında kaynatılır.
Soğutma: Pişmiş olan hammadde, küçük işletmelerde kaynatma kazanında
büyük işletmelerde ise ayrı bir soğutma teknesinde soğumaya bırakılır. Soğutma
süresi 2- 12 saat arasında değişir.

Süzme: Soğumuş ve dinlenmiş olan boza hamura (mayşe) yeteri kadar su ilave
edilerek inceltilip, sulandırılır. Su ilave edilirken bir taraftan da koyu mayşe,
homojen hale getirilmek amacı ile karıştırılır. Süzme çok küçük delikli pirinçlerle
yapılır.
.
ġeker katma: Laktik asit bakterilerinin ve mayaların fermantasyon yapabilmeleri
için yeterli miktarda şeker ilavesi yapılır.

Fermantasyon: Fermantasyonda maya olarak bir önceki üretimden kalma boza
kullanılır. Katılacak mayalık boza miktarı bozanın yapılacağı zamana ve ısıya
göre değişir. Fermantasyon sıcaklığı 5-25 °C arasındadır. Fermantasyon 24 saat
içinde tamamlanır. Bozanın oluşumunda; alkol ve laktik asit fermantasyonları
birlikte gerçekleşir.

ġekil 1.1: Bozanın üretim aĢamaları

1.12.2. Bozanın Duyusal Özellikleri ve BileĢimi
Bozanın duyusal özellikleri;
Krem veya açık bejdir.
Homojendir.
Koyu, akıĢkandır
Hammaddeye has tat ve kokuda olmalıdır.
Hamur tadı, yabancı tat ve küf kokusu
bulunmamalıdır.

Renk
GörünüĢ
Kıvam
Tad ve Koku
Gözle Görülebilen Yabancı
Madde
Hububat Kabukları

Olmamalıdır.
Olmamalıdır.

Tablo1.2: Bozanın duyusal özellikleri
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Bozanın bileĢimi;
BĠLEġENLER
Kuru madde
Çözünebilen kısım
Çözünemeyen kısım
Ġndirgen Ģekerler
Toplam ġeker
Dekstrin
Azotlu maddeler
Kül
Ham lifler
Yağ
Genel asit
Uçar asit
Alkol

MĠKTARI %
26,3
19,10
7,2
6,2
15,1
1,0
1,23
0,15
0,02
0,25
0,3-0,5
0,04-0,13
Ġz-0,6

Tablo1.3: Bozanın bileĢimi

Resim 1.19: Boza

1.13. Sakız
Sakız; sakız mayası, diğer bileĢenler, izin verilen katkı ve aroma maddeleri ile
tekniğine uygun olarak Ģekerli veya Ģekersiz hazırlanan ürünlere denir.
Sakızların hazırlanmasında Ģeker, tatlandırıcı veya Ģeker ile birlikte tatlandırıcı
kullanılabilir. Sakız mayası oranı tatlandırıcı içermeyen Ģekersiz sakızlarda ağırlıkça en az %
80, diğerlerinde ağırlıkça en az % 15 olmalıdır.
Sakız yapımında kullanımına izin verilen katkı, aroma maddeleri, etiketleme, hijyen,
bulaĢanlar ve benzeri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

27

Sakız, üç çeĢit olarak üretilir.


ġekersiz sakızlar: Hiçbir tatlandırıcı içermeyen bu tür sakızlar yalnız
Türkiye’de üretilip tüketilir.



ġekerli sakızlar: Sakkaroz, glikoz, fruktoz, glikoz Ģurubu, fruktoz Ģurubu veya
invert Ģeker Ģurubunu gibi Ģekerlerin ilavesiyle üretilen sakızlardır.



Tatlandırıcılı sakızlar: Yeni üretim sakızlar olup Ģeker içermez. ġeker yerine
doğal ve yapay tatlandırıcılar kullanılır.

Sakızlar genel olarak naneli, yeĢil naneli ve muhtelif meyve aromalı olarak üretilir.

1.14. ġeker ve ġekerli Mamüllerin Kontrolü
ġeker ve Ģekerli mamullerin üretiminde;


Böcek enfestasyonu,



Mevzuata uygun olmayan üretimin yapılması,



Mevzuatta belirtilmeyen boya ve katkı maddelerinin katılıp, taklit ve tağĢiĢ
edilerek tüketicinin aldatılması,



Üretim hataları, (örneğin, yabancı maddelerin karıĢması, metal kontaminasyonu
vb.)



Yeterince ve tekniğine uygun ısıl iĢlemin uygulanmaması veya çok fazla
uygulanması



Hava, su ve kullanılan hammaddelerin yeterince sağlıklı olmaması,



Ambalajlama, nakil, satıĢ, depolama aĢamalarında
gösterilmemesi gibi sorunlarla karĢılaĢılabilir.

gerekli

titizliğin

ġekerli ürünler; et, süt ve benzeri gıda maddeleri gibi kolaylıkla mikrobiyal
bozulmaya uğrayabilen gıdalar değildir. Nadiren de olsa rastlanan bazı mikrobiyal
bozulmaların patojenik özelliği çok değildir.
Kullanılan hammaddelerin mikrobiyolojik kalitelerinde sorun varsa mikrobiyal
toksinler bulunabilir. BulaĢan mikroorganizmalar, üründe kuru madde miktarı %75 ‘in
üzerinde ise geliĢme gösteremez ve inaktif halde kalır. GeliĢimleri için elveriĢli mayalar bu
tür ürünlerde fermantasyon yoluyla bozulmalara neden olur. Burada zygosacchoromyces
torulopsis türleri osmofilik bakteriler önemli rol oynar.
Zaman zaman Ģeker ve Ģekerli ürünlerde fermantasyon Ģeklinde ortaya çıkan
bozulmalar taze veya kurutulmuĢ meyvelerden, sert kabuklu meyvelerden, kakaodan ve bazı
hububat içeren ürünlerden kaynaklanır. Riskli durumlarda bu tür hammaddelerin 82 °C
derecede 15-20 dakika ısıl iĢleme tabi tutmak ve hammaddeleri ürüne katmadan önce ısıl
iĢleme tabi tutmak olumlu sonuç verir.
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Süt tozu, yumurta, jelatin ve Ģekerleme karıĢıma katılmadan önce çözelti haline
getirilir ve çoğu kez mikroorganizmaların rahatlıkla geçebileceği sıcaklıklarda bekletilir.
Bununla birlikte ısıl iĢlem uygulanınca mikroorganizmalar yıkıma uğrar.
ĠĢletmenin; yerleĢim ve üretim hijyeninin sağlanamaması, personel ile ilgili hijyen
kurallarının uygulanmaması nedeni ile kontaminasyon riski yüksektir. Dolayısıyla üretim
koĢullarının gerekli teknik ve hijyenik koĢullara uyması, denetim elemanının kontrol edeceği
önemli kriterlerden biridir.
Ürün kontrolünde, duyusal muayene yanında, yürürlükteki ilgili mevzuata uygun
olarak örnek alınıp laboratuarda analiz ettirildikten sonra, gelen sonuca göre iĢlem yapılır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ġeker ve Ģekerli mamuller ile üretim ve satıĢ yerlerinin kontrolünü yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ġeker ve Ģekerli ürün üreten iĢletmeleri
ayırt ediniz.

 Kontrol için gerekli ekipman ve
malzemeleri hazırlamalısınız.
 ĠĢletmeye
gidiĢ
amacınızı
açıklamalısınız.
 ġeker fabrikalarına giderek çalıĢma
koĢullarını incelemelisiniz.
 Helva üretim tesislerine giderek çalıĢma
koĢullarını incelemelisiniz.
 Pekmez üretim tesislerine giderek
çalıĢma koĢullarını incelemelisiniz.
 Reçel ve marmelat üretim tesislerine
giderek
çalıĢma
koĢullarını
incelemelisiniz.
 Lokum üretim tesislerine giderek
çalıĢma koĢullarını incelemelisiniz.
 Boza üretim tesislerine giderek çalıĢma
koĢullarını incelemelisiniz.

 ġeker ve Ģekerli ürün üreten iĢyerlerini
kontrol ediniz.

 Kontrol için gerekli ekipman ve
malzemeleri hazırlamalısınız.
 Gıda iĢletmesinin iĢ akım Ģemasını
incelemelisiniz.
 ÇalıĢma izni ve gıda üretim izinleri, gıda
sicili kayıtlarını incelemelisiniz.
 Üretimin teknik ve hijyenik koĢullara
uygun
yapılıp
yapılmadığını
incelemelisiniz.
 ĠĢletmenin
fiziksel
koĢullarının
uygunluğunu incelemelisiniz.
 Mamul, yarı mamul, hammadde
depolarının
hijyenik
ve
teknik
özelliklerini incelemelisiniz.

 KiĢisel temizliklerine dikkat edip
etmeklerini incelemelisiniz.
 ÇalıĢan personelin kiĢisel hijyen  KiĢisel koruyucu ekipman kullanıp
kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz.
kullanmadıklarını incelemeliniz.
 ÇalıĢan personelin sağlık kontrollerini
incelemelisiniz.
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 Tüketime sunulan ürünlerin etiket
bilgilerini incelemelisiniz.
 Tüketime
sunulan
ürünlerin
 ġeker ve Ģekerli ürünlerin duyusal
ambalajlarını incelemelisiniz.
muayenesini yapınız.
 ġeker ve Ģekerli ürünlerin renk, tad,
koku
gibi
duyusal
özelliklerini
incelemelisiniz.
 Dikkatli ve gözlemci olmalısınız.
 Kitleyi temsil edecek Ģekilde örnekleme
yapmalısınız.
 Numune alma kriterlerine uygun
 ġeker veya Ģekerli ürünlerden numune
numune almalısınız.
alınız.
 Uygun bir vasıta ve üst yazıyla
laboratuvara göndermelisiniz.
 ġahit numuneyi iĢyeri sorumlusuna
teslim etmelisiniz.

 Numune sonuçları ile ilgili kurum ve
kuruluĢlara bilgi veriniz.

 Numune
sonuçlarını
iĢyerine
bildirmelisiniz.
 Ġnsan sağlığına zararlı olan gıdaları
uygun Ģekilde imha etmelisiniz.
 Aykırı üretim ve satıĢ yapanlar hakkında
Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda bulunmalısınız.
 Yapılan çalıĢmaları düzenli olarak kayıt
etmelisiniz.
 Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığına bilgi
vermelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, monosakkaritlerdendir ( basit Ģekerler)?
A) Glikoz
B) Laktoz
C) Maltoz
D) Lelüloz
E) NiĢasta

2.

AĢağıdakilerden hangisi, sakarozun genel özelliklerinden değildir?
A) Bir mol glikoz ile bir mol früktozun birleĢmesiyle oluĢan bir dissakkarittir.
B) Suda kolay çözünmez.
C) Saf suda kolaylıkla kristal oluĢturur.
D) Asidik ortamda glikoz ve früktoza hidrolize olur.
E) Metal hidroksitlerle birleĢerek sakkaritleri oluĢturur.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, polarizasyonu en az 99,70 olan saflaĢtırılmıĢ ve
kristallendirilmiĢ sakarozdur?
A) Yarı beyaz Ģeker
B) Esmer Ģeker
C) Beyaz Ģeker
D) Jelatin Ģeker
E) Vanilya Ģekeri

4.

AĢağıdakilerden hangisi, susam tohumlarının (Sesamum indicum) tekniğine uygun
olarak kabukları ayrıldıktan ve fırında kurutulup kavrulduktan sonra değirmende
ezilmesi ile elde edilen maddedir?
A) Krema
B) Lokum
C) Marmelat
D) Tahin
E) Pekmez

5.

AĢağıdakilerden hangisi, lokumun taĢıması gereken özelliklerden değildir?
A) Lokum üzerinde veya içinde yabancı madde bulunmamalıdır.
B) Lokum elastiki yapıda olmamalıdır.
C) Lokum tanımında belirtilen çeĢide has tat ve kokuda olmalıdır.
D) Meyveli lokumun meyve oranı kütlece en az %15, sucuk tipi lokumda meyve oranı
kütlece en az %20 olmalıdır.
E) Kaymaklı lokumda kaymak oranı kütlece en az %8 olmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bal üretim ve satıĢ yerlerinin kontrolünü yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizde üretilen ve tüketilen bal çeĢitlerinin renk, tad ve koku gibi
özelliklerini inceleyerek farklılıklarını araĢtırınız.



Ballarda ne gibi hileler yapılmaktadır, bu hileler nasıl anlaĢılır, araĢtırınız.



Balın insan sağlığı için önemini nedir, araĢtırınız.



Konuyla ilgili olarak elde ettiğiniz bilgilerden bir dosya oluĢturarak
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. BAL
Arılar tarafından çiçeklerden ve meyve tomurcuklarından alınarak yutulan nektarın,
arıların bal midesi denilen organlarında invertaz enzimi sayesinde kimyasal değiĢime
uğramasıyla oluĢan ve kovandaki petek hücrelerine yerleĢtirilen çok faydalı bir besin olan
bal, ilgili mevzuat tarafından aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmıĢtır.
Bal; bal arılarının çiçek nektarlarını, bitkilerin veya bitkiler üzerinde yaĢayan bazı
canlıların salgılarını topladıktan sonra, kendine özgü maddelerle karıĢtırarak değiĢikliğe
uğratıp bal peteklerine depoladıkları tatlı madde olarak tanımlanır. Bal saf ve doğal olmalı,
hiçbir katkı maddesi veya kalıntı içermemelidir.

Resim 2.1: Çıta ve süzme balın görüntüsü

Bal, baĢlıca glikoz ve früktoz olmak üzere farklı Ģekerleri içerisinde bulundurur. Balın
rengi, su beyazından koyu kahverengine kadar değiĢir. Bal, akıcı, kısmen ya da tamamen
kristalize olabilir. Balın tadı ve aroması bal arısının beslendiği bitkinin türüne göre değiĢir.
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Balın kaynağı çiçek nektarıdır. Çiçeklerin özellikle çiçek toz keseleri etrafındaki
nektar bezleri ile bitkilerin yapraklarında, yaprak saplarında ve situplarında salgılanan Ģekerli
sıvıya, nektar denir. Balın kaynağı olan nektar suda erimiĢ özümlenir duruma gelmiĢ
Ģekerdir.
Nektar bala çevrilirken arılar, sağladıkları invertaz enzimi sayesinde sakkarozu
inversiyona uğratarak früktoz ve glikoz Ģeklinde basit Ģekerlere dönüĢtürür ve
fermantasyonun meydana gelmesini önleyecek miktarda suyunu uçurur. Arılarca kovandaki
hücrelere yerleĢtirilen ve üzeri mumdan bir kapakla örtülen bal, sağlanan özel havalandırma
sistemi sayesinde bildiğimiz tat ve kıvama gelir.

2.1. Balın Sınıflandırılması
Balı, üretim ve pazarlama Ģekline, elde edildiği kaynağa göre sınıflandırılır.
Bal elde edildiği kaynağına (orjin) göre salgı (ifrazat) ve çiçek (nektar) balı olarak
ikiye ayrılır.

BALIN SINIFLANDIRILMASI

Arıların yararlandığı
kaynaklara (Orijin)
Göre
 Çiçek balı
 Salgı balı
 Besleme bal

Piyasaya sunuluĢ Ģekline göre











Petekli bal
Süzme bal
Pres bal
Yapay bal
Fırıncılık bal
Zehirli bal

Petekli süzme bal
Sızma bal
Filtre edilmiĢ bal

ġekil 2.1: Balın sınıflandırılması
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2.1.1. Arıların Yararlandığı Kaynaklara Göre Ballar
Bal arıların yararlandığı kaynaklara göre aĢağıdaki gibi sınıflandırılır.


Çiçek balı: (Saf nektar balı) Genellikle bitkilerin çiçeklerinde bazen de kiraz,
bakla, pamuk ve Ģeftali gibi bitkilerin yaprak sapı ve gövdelerinde bulunan
nektar bezlerince salgılanan nektarın arılar tarafından toplanması ile oluĢturulan
baldır. Bal arısının bitkilerin çiçeklerinden topladığı nektarı veya bal özü denen
tatlı suları vücutlarındaki özel bezlerden salgılanan maddelerle karıĢtırarak
zenginleĢtirmesi ve peteklerde olgunlaĢtırması sonucu çiçek balı (nektar balı)
elde edilir. Nektarın toplandığı çiçeğin tadı balın aromasında hissedilir.
(Portakal çiçeği, ıhlamur çiçeği, yonca, kekik, narenciye, yayla çiçeği balı gibi)



Salgı balı: Arıların, bitkilerin canlı kısımlarından veya bitki üzerinde yaĢayan
canlıların salgılarından ürettikleri baldır. Ülkemiz için en önemli salgı balı çam
balıdır. Çam balı, orman bölgelerinin doğal ürünüdür. Çam balı diğer balların
aksine çiçeklerden toplanan nektarlardan değil, arıların çam ağaçları üzerinde
oluĢan reçineleri iĢleyerek elde ettikleri salgı balı türüdür. Kestane balıda, koyu
kahve renkli, buruk biraz acı ve kestaneye özgü tadı ve kokusu olan bu bal,
antiseptik özelliğiyle tanınır.



Besleme bal: Bazı balcılar fazla çiçek bulunmayan yerlerde kovanların
çevresine, kaplar içinde Ģerbet gibi tatlı çözeltileri dizerek arıları bunlarla
beslerler. Bu Ģekilde doğal olmayan ballara, besleme bal denir. Böyle balların
tadı yavan, renkleri açıktır. (beyaz veya uçuk sarı) Sakkaroz miktarı yüksektir.
(%10 ‘dan fazla)

2.1.2. Üretim ve/veya Pazara SunuluĢ ġekline Göre Ballar


Petekli bal: Petek içinde bulunan ve hiçbir yabancı madde içermeyen gümeç
ağızları (bal peteğini oluĢturan altı köĢeli gözeneklerden her biri) sırlanmıĢ ve
gümeçleri bozulmamıĢ doğal bala, petekli bal denir. Kuluçka amaçlı
kullanılmamıĢ olan saf balmumundan hazırlanmıĢ temel peteklerin veya arılar
tarafından yapılmıĢ peteklerin gözlerinde depolanmıĢ ve tamamı veya büyük
bölümü sırlanmıĢ olarak satıĢa sunulan baldır.

Resim 2.2: Petekli bal
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Süzme bal: ÇeĢitli yöntemlerle petek gözlerinden dıĢarıya çıkarılıp kaplara
konduktan sonra ya santrifüjle ya da dinlendirilip süzülerek çıkarılan bala
süzme bal adı verilir. Sırları alınan yavrusuz peteklerden santrifuj yolu ile elde
edilir ve piyasada kavanozlar içine konularak satılır.

Resim 2.3: Bal süzme makinesi ve süzme bal



Pres balı: Yavrusuz peteklerin doğrudan veya 45°C’yi aĢmamak üzere ısıtılarak
preslenmesi ile elde edilir. Pres balının (baskı balı) kalitesi düĢüktür.



Yapay bal: Doğal bal olmadığı halde, sakkarozun az veya çok inversiyonu ile
niĢasta Ģekeri veya Ģurubu katarak veya katmaksızın, yapay olarak
kokulandırılmıĢ veya boyanmıĢ, kıvam, görünüĢü, kokusu ve tadı doğal bala
benzeyen üründür.



Fırıncılık balı: Kendine özgü doğal kokuya ve tada sahip olmayan veya
fermantasyona baĢlamıĢ veya fermente olmuĢ veya yüksek sıcaklıkta iĢlem
görmüĢ, endüstriyel amaçlı kullanıma uygun veya diğer gıda maddelerinin
üretiminde bileĢen olarak kullanmaya uygun olan baldır. HMF,
(hidroksimetilfurfurol) miktarı 40 mg/kg ‘dan fazla olan, diastaz miktarı 8
mg/kg’dan az olan bal direkt olarak insan tüketimine sunulmaz, fırıncılık veya
sanayide kullanılır.



Zehirli bal: Arıların orman gülü ve datura gibi bitkilerden aldıkları zehirli
maddelerden meydana getirdikleri bala deli bal veya zehirli bal denir. Zehirli
bal; insanlarda baĢ dönmesi, bulantı, görme zorluğu, uğultu, terleme, baygınlık
ve güçsüzlük gibi bozukluklara yol açar.



Petekli süzme bal: Süzme bal içerisinde petekli bal parçaları ile hazırlanmıĢ
baldır.

Resim 2.4: Petekli Süzme bal
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Sızma bal: Süzme bal elde edilirken alınan sırlardan ve balı alınmıĢ peteklerden
sızdırılarak toplanan baldır.



Filtre edilmiĢ bal: Baldan yabancı, organik ve inorganik maddelerin filtrasyon
metodu ile uzaklaĢtırıldığı ve balın içerdiği polen miktarının belirgin Ģekilde
ayrıldığı baldır.

Bal, belirli bir çiçek veya bitkiden orijin alan bal ise ve bu orijin aldığı bitki veya
çiçeğe ait duyusal, (organoleptik) fiziksel, kimyasal ve mikroskobik özellikleri belirgin
Ģekilde taĢıyorsa bu bala, orijin aldığı çiçek veya bitkinin adı verilir. Bala üretildiği bölgenin;
bölgesel, coğrafi veya topoğrafik adı, bal bu bölgenin florasına ait özellikleri belirgin Ģekilde
taĢıdığı sürece verilir. Yayla balı; çiçek florası bol olan, yüksek yayla ve meralarda karma kır
çiçeklerinden elde edilir. Açık kehribar renkte hoĢ bir aroma ve keskin tadı vardır. Kekik
balı; açık altın sarısı renktedir. Narenciye balı ise; Akdeniz yöresine özgü bir baldır.

2.2. Balın BileĢimi
Balın bileĢimi, üretimin yapıldığı yöredeki bitki türlerine ve üretimin yapıldığı zamana
göre değiĢir. Ancak genel ortalama olarak balın %80'i değiĢik Ģekerlerden %17'si sudan
meydana gelir. Geri kalan %3'lük kısım baĢta enzimler olmak üzere, balı bal yapan ve balı
değerli kılan maddelerden oluĢur.
Balın bileĢimini oluĢturan maddeler;


Su: Baldaki su miktarı balın olgunlaĢma durumuna bağlı olarak farklılık
gösterir. Normal olarak olgunlaĢmıĢ ballar %17 dolayında su içerir. Baldaki su
oranının yüksek olması balın daha kolay bozulmasına neden olur. Bu nedenle
süzme bal, tamamen veya en azından yarısı sırlanmıĢ peteklerden elde edilir.



Karbonhidratlar: Bal, kaynağına ve bal özünü bala çeviren arıların salgı
bezlerinin salgıladıkları enzimlerin aktivitelerine bağlı olarak yaklaĢık 15 çeĢit
Ģeker içerir. ġekerler içersinde büyük çoğunluğu früktoz (levüloz) ve glikoz
(dekstroz) oluĢturur. Balda toplam Ģeker oranı % 80 dolayındadır.



Mineral maddeler: Mineral madde açısından, bal iyi bir kaynak değildir. Balda
mineral madde miktarı % 0,02 - %1,0 arasında değiĢiklik gösterir. Bal içerisinde
en fazla potasyum, kalsiyum, fosfor ve az miktarda da sodyum, klor, kükürt,
magnezyum, silis, mangan, bakır, iyot demir ve çinko bulunur. Salgı balı
mineral maddelerce daha zengindir.



Proteinler: Balın kaynağına bağlı olarak proteinlerin yapı taĢları olan
aminoasitler oldukça düĢük düzeyde bulunur. Balda 17 adet farklı aminoasit
tespit edilmiĢtir. Azotlu maddeler, çiçek balında yaklaĢık olarak % 0,3; salgı
balında ise %1 civarındadır. Çiçek balında azotlu maddelerin yüksek çıkması,
salgı balı ile karıĢtırıldığının göstergesidir. Balda proteinlerin belirlenmesi,
doğal veya yapay olup olmadığı açısından ve beslenme yönünden önem taĢır.
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Asitler: Asitler, bala kendine has koku veren maddeler olup balın asidik yapıda
olmasını sağlar. Balın pH değeri değiĢik Ģartlar altında 3.4 ile 6.1 arasında
değiĢmekle birlikte, ortalama olarak 3.9'dur.



Enzimler: Balda; bir kısmı bitkilerden, bir kısmı da arının salgı bezlerinden
gelen değiĢik enzimler bulunur. Enzimler balın en değerli maddeleridir. Doğal
ve ısıtılmamıĢ ballarda enzim miktarı oldukça yüksek olup bu tür ballar kaliteli
ve çok değerlidir. Bal ısıtıldığı oranda enzim değerinde kayıplar olur.



Vitaminler: Balda A vitamini bulunmazken B grubu vitaminler ( B1, B4 ) ile C,
E ve K vitaminleri bulunur. Ayrıca balda çeĢitli miktarlarda tiamin, riboflavin,
askorbik asit, niasin, biyotin ve folik asit belirlenmiĢtir.



Katkı maddeleri: Ġlgili mevzuata göre bala hiçbir katkı maddesi katılamaz.



Baldaki diğer maddeler: Yukarıda belirtilenlere ek olarak balda ısı etkisi
sonucunda hidroksimetilfurfural oluĢur. Ayrıca bazı toksik maddeler, lipitler,
karboniller, esterler ve biyolojik aktivite gösteren mikroorganizmalar da
(özellikle maya sporları) bulunabilir.

2.2.1. Hidroksimetil Furfural (HMF) ve Baldaki Önemi
HMF, ısı iĢleme sonucu indergen Ģekerler ve aminoasitler arasındaki tepkime ile
oluĢan ve birçok mamulde aĢırı ısı uygulamasını önlemek için miktarı sınırlanan bir
bileĢiktir. Bu sınır balda en çok 40 miligram/kilogram’dır.
BaĢka bir tanıma göre HMF; piĢirme ya da sterilizasyon esnasında gıdalara uygulanan
ısı iĢlemeleri sonucu indirgen Ģekerlerin, aminoasitlerle oluĢturduğu ve enzimatik olmayan
maillard reaksiyon neticesinde oluĢan en temel ana üründür. HMF iĢlem sırasında ısıtılmakla
oluĢtuğu gibi uzun süre bekletilen ballarda da zamanla oluĢabilir.
Balda HMF oluĢumu, pH, sıcaklık, ısıtma süresi ve Ģeker konsantrasyonuna bağlı
olduğundan balın kalitesini belirlemede kullanılan en önemli kriterlerdendir.
HMF taze ballarda az miktarda bulunur. Balın uzun süre depolanması ve yüksek
sıcaklıkta ısıtılması sonucu bu oran 30-40 mg/kg’a yükselirken bazen bu sınırları da aĢabilir.
Bu oranın l50 miligram/kilogramdan büyük olması bala invert Ģeker katıldığının bir
belirtisidir.
Bal eldesi sırasında süzme iĢlemini kolaylaĢtırmak ve kristalleĢmeyi geciktirmek için
ısı iĢlemi uygulanır. Bu da diastaz aktivitesinde azalmaya sebep olur. Bu durum, balın tağĢiĢ
edildiği ya da 55°C’nin üstünde ısı iĢlemi uygulandığının göstergesidir. +4°C’de muhafaza
edilen balın HMF miktarındaki artıĢın çok düĢük oranlarda olduğu tespit edilmiĢtir.
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2.2.2. Bal ve Kimyasal Özellikleri Arasındaki ĠliĢkiler


HMF değerinin kül oranıyla ters yönlü iliĢkisi vardır.



Baldaki Ģeker oranı arttıkça (özellikle fruktoz) HMF düzeyi de doğru orantılı
olarak artar.



Magnezyumla kül arasındaki iliĢki pozitif yönlüdür.



Diyastaz ve invert Ģeker arasında pozitif yönlü bir iliĢki vardır.



Asitlik ve invert Ģeker arasında pozitif yönlü bir iliĢki vardır.



pH ile demir arasında doğrusal ve yüksek düzeyde bir iliĢki saptanmıĢtır.



pH ile çinko arasında negatif yönlü ve yüksek düzeyde bir iliĢki saptanmıĢtır.
Çinko alaĢımlı galvanize tenekelerde saklanan ballarda asitliğin yükseldiği
saptanmıĢtır.

2.3. Balın Özellikleri
Balın özellikleri aĢağıda verilmiĢtir.


Ġnsan tüketimine sunulacak olan bal, sağlıklı arı kovanlarından elde edilmiĢ
baldır.



Bal, doğal yapısında bulunan organik ve inorganik maddeler haricinde herhangi
bir yabancı madde, parazit, arı, arı parçaları ve yavru arı içermez.



Bala hiç bir katkı maddesi katılmamalıdır. Bal içinde insan sağlığını tehdit eden
hiç bir patojen mikroorganizma, niĢasta, yabancı koku ve tat, naftalin, ticari
glikoz bulunmaması gerekir.



Balın tadı ve aroması, balın menĢeine ve üretildiği bitkinin türüne bağlı olarak
değiĢmekle birlikte, bal kendine ait doğal koku ve tada sahip olmalıdır.



Balın rengi su beyazından koyu amber renge kadar değiĢebilir. Çam balının
rengi pfund skalaya göre minimum 60 olmalıdır.

Resim 2.5: Farklı renklerde ballar
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Balın yapısında bulunan herhangi bir madde uzaklaĢtırılmamalıdır.



Ġnvert Ģeker miktarı; çiçek balında % 65 oranından, salgı balında % 60
oranından az olmalıdır.



Balda rutubet miktarı % 20’den fazla olamamalıdır.



Sakkaroz miktarı çiçek balında % 5, salgı balında % 10 oranından fazla
olmamalıdır.



Suda çözünmeyen madde miktarı balda % 0,1, pres balında ise % 0,5 oranından
fazla olmamalıdır.



Mineral madde ve kül miktarı çiçek balında % 0,6’yı, salgı balında ise % 1,2’yi
geçmemelidir.



Balda asitlik miktarı 40 meq/kg’ dan fazla olmamalıdır.



Balda diastaz sayısı 8 den az olmamalıdır. Ancak narenciye balı gibi yapısında
doğal olarak düĢük miktarda enzim içeren ve doğal olarak HMF
(hidroksimetilfurfurol), miktarı 15 mg/kg’dan fazla olmayan balda diastaz sayısı
3’den az olmamalıdır.



Balda HMF (hidroksimetilfurfurol),miktarı 40 mg/kg ‘dan fazla olmamalıdır.



Temel petek levhalarının kalınlığı 3 mm’den fazla olmamalıdır.



Temel petekde balmumunun doğal yapısında bulunmayan, parafin, serezin, iç
yağı, reçine, oksalik asit gibi organik maddeler ile ağartıcı maddeler gibi
inorganik maddeler bulunmamalıdır.



Bal, doğal enzimlerine hasar verecek veya inaktive edecek Ģekilde
ısıtılmamalıdır.



Balın doğal olan asiditesi yapay yollarla değiĢtirilmemelidir.



Balın Ģeker protein oranını ölçen C13 analizi sonucu -1’den düĢük olmalıdır.



Etikette; çerçeveli balda net miktara çerçeve ağırlığı dahil edilmeden, balın
orijini salgı balı veya çiçek balı olarak, balın toplandığı yıl üretim tarihi olarak,
balın satıĢa hazır hale geldiği tarih dolum tarihi olarak belirtilerek satıĢa
sunulmalıdır.



Balın depolanma sıcaklığı, 30°C’yi geçmemelidir.



Balın ambalajlanması, etiketlenmesi, taĢınması, depolanması ilgili mevzuata
uygun olmalıdır.

2.4. Balın Beslenme ve Ġnsan Sağlığı Açısından Önemi
Yüksek enerjili ve karbonhidratlı bir madde olan bal, tadı, aroması ve diğer üstün
özellikleri nedeniyle insanlar tarafından daha çok bir besin ve enerji kaynağı olarak tüketilir.
Çam balı sindirim sistemi rahatsızlıklarında, okaliptüs balı ise solunum sistemi
rahatsızlıklarında kullanılır.
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Zengin bir besin kaynağı olan bal, bebek ve çocukların beslenmesinde de önemli bir
yere sahiptir. Çabuk sindirilmesi, bünyesindeki serbest asitler dolayısıyla yağ hazmını
kolaylaĢtırması, anne ve inek sütündeki demir ve diğer eksiklikleri gidermesi, iĢtah açması
gibi özellikleri ve ayrıca sakinleĢtirici etkisi balın önemini daha da arttırır. Koyu renkli
balların kan yapıcı özelliği daha fazladır.
Bal, yalnızca bebek ve çocukların beslenmesinde değil, büyüklerin beslenmesinde de
yararlıdır. Özellikle çabuk enerjiye dönüĢen hazır bir gıda olması nedeniyle, yüzme, dağcılık,
atletizm, basketbol, futbol, bisiklet yarıĢı gibi sporlarla meĢgul olan kimselere güç vermek ve
yorgunluklarını hafifletmek için kullanılır.
Bal çeĢitli hamur iĢlerinde ve pastalarda da kullanılır. Kattığı hoĢ tat ve aromasının
yanı sıra, özellikle levüloz Ģekerinin su tutma yeteneğinden dolayı, bu yiyeceklerin uzun süre
bayatlamadan taze kalmasını sağlar.

2.5. Bal Kontrolünün Yapılması
Bal kontrolü aĢağıdaki yöntemler ile yapılır;


Buzdolabı yöntemi: Bal buzdolabında Ģekerleniyorsa gerçek baldır,



Yoğunluk yöntemi: Balın yoğunluğu çok, akıĢkanlığı sürekli olmalıdır; kesik
kesik akan bal sahtedir. Bunu bir kaĢıkla yukardan aĢağı tekrar dökmekle
anlarız.



KaĢık yöntemi: Gerçek bal kaĢıkla alındığı zaman kesintisiz gelir.



Bekletme yöntemi: Bal buzdolabında bir ay bekletilir. Krem veya tereyağı
kıvamına gelirse o bal hakiki baldır gelmezse sahte baldır.



Sabit kalem yöntemi: (kurĢun kalem değil, ucu ıslandığı zaman mor renk
yazan kalem) kalemin ucu bala daldırılır, sonra parmağa sürülür eğer renkli
olarak çıkıyorsa bal karıĢıktır eğer renkli olarak çıkmıyorsa bal hakikidir.



Soğuk hava yöntemi: Soğuk havada donma yapmıyorsa bal sahtedir,
zeytinyağının donması gibi kavanozun alt kısımları donma yaparsa o bal hakiki
baldır.



Renk, koku, kıvam yöntemi: Gerçek balın çok özel, esans gibi hafif bir kokusu
vardır. Balı keserken, saklama kabını açıp kapatırken bu koku daha yoğun
algılanmalıdır. Gerçek bal, glikozlu bala göre daha koyu kıvamdadır. Gerçek
bal, çiçeklerinin çeĢitlerine göre açık mor, sarı, hafif kırmızı veya buzlu cam
renklerinde veya bu renklerin değiĢik tonlarında olabilir. Glikozlu ballar ise açık
cam renginde ve daha Ģeffaf olur.



Yere dökme yöntemi: Balı kaĢıkla alıp yere döktüğünde sahte bal uzayıp
örümcek ağı gibi havada uçar.



Keskinlik yöntemi: Hakiki bal Ģekerle yapılan sahte ballara rağmen çok daha
keskindir, hakiki bal fazla yendiği zaman genizde hafif yanma yapar.
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Alkol yöntemi: Bir kaĢığa bal koyup ateĢe tuttuğunuzda gerçek bal oldukça
akıĢkan olur, dayanıklıdır geç yanar, glikoz balı ise çabuk yanar ve kömürleĢir.
Balda hafifte olsa Ģekerden kaynaklı alkol olması nedeni ile kibrit çöpü veya
kağıt üzerinde cızırdayarak yanar.



Etiket kontrolü: Ürünün ambalajında gıda üretim izni, dolum tarihi, son
kullanma tarihi, seri numarası ve firma bilgileri, ürünün tescilli markası yani
etiket bilgileri kontrol edilir.



Tat kontrolü: Gerçek bal çok tatlı değildir, koyu kıvamlı Ģerbet gibi değildir ve
kendine özgü bir tadı vardır. Glikozlu bal gerçek bala göre daha tatlıdır. Gerçek
bal ağza alındığında bir kaç tür rayiha tadı alınır. Oysa glikozlu ballarda tek bir
tad olur.



Ağırlık kontrolü: Aynı ölçek iki kaba tam süzülmüĢ gerçek bal ve glikozlu bal
koyup ağırlıklarını karĢılaĢtırdığınızda, gerçek bal çok daha ağır gelir.

Sahada yapılan duyusal kontrollerin dıĢında mevzuata uygun olarak örnek alınır ve
laboratuvarda kontrol ettirilir. Sonuçlara göre iĢlem yapılır.

Resim 2.6: Balın kontrolünün yapılması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bal üretim ve satıĢ yerlerinin kontrolünü yapınız.
ĠĢlem Basamakları



 Bal üretim ve satıĢ
kontrolünü yapınız.

yerlerinin






 ÇalıĢan personelin kiĢisel hijyen

kontrolünü yapınız.


 Balın
duyusal
kontrolünü yapınız.

(organeleptik)





 Baldan numune alınız.






 Numune sonuçlarını ilgili kurum ve

kuruluĢlara bildiriniz.



Öneriler
Kontrol
için
gerekli
ekipmanı
hazırlamalısınız.
Kontrol için yeterli ekip oluĢturmalısınız.
ĠĢ yerinin mevzuata uygun üretim yapıp
yapmadığını incelemelisiniz.
ĠĢyeri birimleri iĢ akım Ģemasını
incelemelisiniz.
ĠĢyerinin teknik ve hijyenik koĢullarının
uygun olup olmadığını tespit etmelisiniz.
Kontrol formlarını iĢyeri sorumlusuna
imzalatmalısınız.
Saç, sakal, tırnak temizliği gibi kiĢisel
hijyen kurallarına uyup uymadıklarına
dikkat etmelisiniz.
ĠĢe uygun kiĢisel koruyucu ekipman giyip
giymediklerine dikkat etmelisiniz.
ÇalıĢan personelin sağlık muayenelerinin
tam olup olmadığına dikkat etmelisiniz.
Balın renk, tad, koku gibi diğer özelliklerini
tespit etmelisiniz.
Etiket bilgilerini incelemelisiniz.
Dikkatli ve gözlemci olmalısınız.
Kitleyi temsil edecek Ģekilde numune
almalısınız.
Numune alma kriterlerine uygun numune
almalısınız.
Uygun bir vasıta ve üst yazıyla laboratuvara
göndermelisiniz.
ġahit numuneyi iĢyeri sorumlusuna teslim
etmelisiniz.
Aykırı üretim ve satıĢ yapanlar hakkında
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunmalısınız.
Ġnsan sağlığına zararlı olan gıdaları uygun
Ģekilde imha etmelisiniz.
Numune
sonuçlarını
iĢyerine
bildirmelisiniz.
Yapılan çalıĢmaları düzenli olarak kayıt
etmelisiniz.
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığına bilgi
vermelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, nektarın bala çevrilmesinde etkili olan ve arılar tarafından
salgılanan enzimdir?
A) Amilaz
B) Lipaz
C) Ġnvertaz
D) Tripsin
E) Glikoz

2.

AĢağıdakilerden hangisi, balın bileĢiminde bulunan ve balı değerli kılan maddelerin
oranıdır?

A) % 80
B) % 1
C) % 20
D) % 17
E) % 3
3.

AĢağıdakilerden hangisi, balın ortalama pH değeridir?
A) 4.0
B) 6.0
C) 7.0
D) 3.9
E) 5.6

4.

AĢağıdaki vitaminlerden hangisi, balda bulunmaz?
A) B vitamini
B) C vitamini
C) A vitamini
D) E vitamini
E) K vitamini

5.

AĢağıdakilerden hangisi, balda bulunan HMF ile ilgili olarak yanlıĢ bir ifadedir?
A) Taze ballarda çok miktarda bulunur.
B) Baldaki oranı en çok 40 mg/kg’dır.
C) Balın kalitesini belirlemede kullanılan en önemli kriterlerdendir.
D) Baldaki oranının 150 mg/kg çıkması bala invert Ģeker katıldığını gösterir.
E) Baldaki Ģeker oranı arttıkça HMF oranı artar.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Çikolata üretim ve satıĢ yerlerinin sağlık yönünden kontrolünü yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çikolatanın çocuklar tarafından tercih edilmesinin sebepleri nelerdir, araĢtırınız.



Çikolatanın insan sağlığına etkilerini araĢtırınız.



Konuyla ilgili olarak elde ettiğiniz bilgilerden bir dosya oluĢturarak
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. ÇĠKOLATA VE ÇEġĠTLERĠ
Çikolatanın ana hammaddesi kakao çekirdeğidir. Kakao çekirdekleri, Theobroma
Cacao cinsi ağacın meyve çekirdeğidir. Bu ağaçlar tropik kuĢakta örneğin; Afrika'da
Gana’da ve FildiĢi’nde, Güney Amerika'da Brezilya ve Venezüella’da, Asya’da ise Malezya
da yetiĢir. Ağaç üzerindeki meyveler kavuna benzer ve her biri 20-22 adet çekirdek içerir.
Meyveler kesilerek içinden alınan çekirdekler fermantasyona tabi tutularak aroma ve renkleri
geliĢtirilir. 3-5 gün süren fermantasyonu takiben çekirdekler kurutulur ve % 7-8 maksimum
nem içerecek Ģekilde çuvallanır.
Çikolata; kakao yağı, Ģeker ve çikolata tipine göre kakao kütlesi ve/veya toz kakao, süt
ve/veya süttozu ve çeĢni maddeleri, ayrıca katkı maddeleri yönetmeliğinde müsaade edilen
katkı maddelerinin de ilavesi ile tekniğe uygun Ģekilde hazırlanıp kalıplanarak elde edilen bir
mamuldür. KarıĢtırıldığı maddenin ismi ile anılır.
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Resim 3.1: Kakao ağacı (botanik adı theobroma cacao) ve meyvesi

3.1. Üretim Yöntemi
Çikolata üretimi için kaliteli girdiler kullanmak gerekir. Bunlar hazır alınabileceği
gibi, kakao çekirdeğinden baĢlanarak da üretilebilir. Özellikle sütlü çikolatalarda kullanılan
sütün aroması son ürünün lezzetinde büyük etkendir. Tüketilen çikolata ve çikolatalı
ürünlerin % 80'i sütlüdür.
Çikolata üretimi kakao çekirdeğinden baĢlar. Çekirdek temizlenip fiziki kirlilikten
kurtarılır. Daha sonra kavrularak aromaları geliĢtirilir ve kabuklarından ayrılıp öğütülerek
kakao kitlesi elde edilir. Kakao kitlesi preslenerek kakao yağı üretilir.
Çikolatanın yarısı Ģekerdir. Kakao kitlesi, kakao yağı, süt tozu, peyniraltı suyu tozu,
vanilya, tuz ve aroma gibi bileĢenler sıcaklığı yaklaĢık 50°C olan bir mikserde yaklaĢık 5
dakika kadar karıĢtırılır. Daha sonra iki silindirli incelticilerde partikül büyüklüğü 130-150
mikron olacak Ģekilde ezilir. Ön ezme iĢleminden sonra 5 silindirli rafinerilerde asıl
rafinasyon (inceltme) iĢlemine tabi tutulur. Bunun amacı; insan dilinin hissedebilme sınırı
olan 30 mikron partikül büyüklüğünün altına inilmesidir. Genelde 20-25 mikron büyüklük
tercih edilir.
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Çikolata üretimi için kakao kitlesi, Ģeker, kakao yağı ve gerekli ise süt tozu karıĢtırıp
beĢli silindirlerde inceltilip konç denilen makinelere verilir. Bu makinelerde son aroma
geliĢtirme ve emülsifier madde (katkı maddesi, gıda içerisindeki değiĢik iki maddenin
birbirinden ayrılmasını önler) ilavesi yapılır. Tamamen ince toz haline gelen bu karıĢım,
çelik bant yardımıyla konç dediğimiz proses ekipmanlarına alınır ve burada kakao yağı,
lesitin ilavesi ile sıvı çikolata haline getirilir. Konçlama, çikolataya lezzet verilmesinde
önemli bir basamaktır.


Konçlama: Konçlama; inceltme iĢleminden sonra çelik bantlar aracılığı ile
konca gelen toz halindeki çikolatanın, nahoĢ kokuların uzaklaĢtırılması ve
nemin atılması amacını güden ilk aĢamadır. Ürün tipine göre konç sıcaklığını
belirlemek gerekir. Sütlü çikolatalarda konçlama sıcaklığı, bitter çikolataya
nazaran 10 °C daha düĢüktür. Sebebi de süt tozunun ısıya duyarlı olmasıdır.



Eritme: Sıcaklık, beyaz çikolata için 45 ºC, bitter ve sütlü çikolata için 50ºC
olmalıdır. Çikolata yüksek ısıdan yanar ve özelliğini kaybeder. Ürünün benmari
usulünde ya da mikrodalga fırında eritilmesi gerekir. Eritme sırasında içerisine
su girmemesine özen gösterilmelidir. Su, çikolatayı çürütür, bozar, yani
kullanılamaz hale getirir. Ayrıca çikolatalar tekrar eritilmez.



Temperleme: Spatula yardımı ile tezgâh üzerinde erimiĢ çikolatayı kazıyarak
kıvama getirmek olarak tanımlanabilir. Çikolatanın daha esnek ve parlak
olmasını, daha iyi renk almasını, daha kolay saklanması ve kırılmasını ayrıca
daha iyi yapıya sahip olmasını sağlar. Bunların dıĢında yüzeydeki yağ fazının ve
buna bağlı beyazlaĢmanın oluĢumunu engeller. Isı, zaman ve hareket
temperlemedeki üç önemli parametredir.



Soğutma: Kakao yağının kristalizasyonu ve çikolatanın parlak olması için
soğutma iĢlemi uygulanır. 29-32 ºC deki ürünün son aĢamada sıcaklığı 15-18 ºC
olması gerekir.

Çikolata hamuru muhtelif formlarda Ģekillendirilebilir. Geleneksel olanı ya kalıplama
ya da bir çekirdek gıdanın (gofret, nuga, Ģekerleme vb.) üzerine kaplanması Ģeklindedir.
Çikolataya Ģekil verilmesinde değiĢmeyen iki iĢlem; ön kristallendirme ve soğutmadır. Son
Ģeklini almıĢ ürün, ambalaj makinelerinde ambalajlanarak tüketime sunulur.
Çikolata çeĢitlerine göre üretim iĢlem basamakları, aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
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BĠTTER

SÜTLÜ

BEYAZ

KAKAO KĠTLESĠ,
KAKAO YAĞI VE
ġEKERĠN
KARIġTIRLMASI

KAKAO KĠTLESĠYAĞI, ġEKER VE
SÜT TOZUNUN
KARIġTIRILMASI

KAKAO YAĞIġEKER VE SÜT
TOZUNUN
KARIġTIRILMASI

ÖN ÖĞÜTME

ÖN ÖĞÜTME

ÖN ÖĞÜTME

ÖĞÜTME

ÖĞÜTME

ÖĞÜTME

KONÇLAMA

KONÇLAMA

KONÇLAMA

DEPOLAMA

AROMA-LESĠTĠN

TEMPERLEME
SIVI ÇĠKOLATA
ÇEġNĠ MADDELERĠ
(Fındık, fıstık, badem,
gevrekler, vb.

KALIPLARA DÖKME

SOĞUTMA

AMBALAJLAMA

ġekil 3.1: Bitter, sütlü ve beyaz çikolata üretimi iĢlem Ģeması

3.2. Çikolata ÇeĢitleri
Çikolatalar içeriklerinin yoğunluğuna ve görünümüne göre çeĢitli sınıflara ayrılır.

3.2.1. Bitter Çikolata
Bitter çikolata; Ģeker, kakao yağı ve kakao kitlesi ile imal edilir. BileĢiminde en az
%18 kakao yağı, % 14 yağsız kakao kuru maddesi ve % 35 toplam kakao kuru maddesi
vardır.
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Resim 3.2: Bitter çikolata

Bitter çikolata çeĢitleri:


Granül veya pul bitter çikolata: BileĢiminde en az %12 kakao yağı, % 14
yağsız kakao kuru maddesi ve % 32 toplam kakao kuru maddesi içeren
çikolatadır.



Kuvertür bitter çikolata: BileĢiminde en az %31 kakao yağı, % 2,5 yağsız
kakao kuru maddesi ve % 35 toplam kakao kuru maddesi içeren çikolatadır.



Fındık ezmeli bitter çikolata: BileĢiminde en az % 8 yağsız kakao kuru
maddesi, %32 toplam kakao kuru maddesi ve % 20-40 arasında ince öğütülmüĢ
fındık veya fındık püresi ilavesi ile bulunan çikolatadır.

3.2.2. Sütlü Çikolata
Sütlü çikolata; bileĢiminde en az % 2,5 yağsız kakao kuru maddesi ve % 25 toplam
kakao kuru maddesi içeren, ayrıca en az %14 süt kuru maddesi ve % 3.5 süt yağından
oluĢan, kakao yağı ve süt yağı toplam miktarı ise en az %25 olan çikolatadır.
Çikolatalar kakao yağı dıĢında herhangi bir yağ içermez, ancak sütlü tiplerinde sütten
kaynaklanan süt yağı bulunabilir.

Resim 3.3: Sütlü çikolata
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Sütlü çikolata çeĢitleri:


Granül veya pul sütlü çikolata: BileĢiminde en az % 20 toplam kakao kuru
maddesi ve %12 süt kuru maddesi içeren, kakao yağı ve süt yağı toplam miktarı
en az %12 olan çikolatadır.



Kuvertür sütlü çikolata : BileĢiminde en az % 2,5 yağsız kakao kuru maddesi,
% 25 toplam kakao kuru maddesi içeren, kakao yağı ve süt yağı toplam miktarı
en az %31 olan çikolatadır.



Fındık ezmeli sütlü çikolata: BileĢiminde en az % 10 oranında süt kuru
maddesi içeren sütlü çikolataya, %15-40 arasında ince öğütülmüĢ fındık veya
fındık püresi ilavesi ile elde edilen çikolatadır.



Bol sütlü çikolata: BileĢiminde en az % 20 toplam kakao kuru maddesi, %2.5
yağsız kakao kuru maddesi, %20 süt kuru maddesi, %5 süt yağı içeren, kakao
yağı ve süt yağı toplam miktarı en az %25 olan çikolatadır.



Kremalı çikolata: BileĢiminde en az %5.5 süt yağı içeren sütlü çikolatadır.



Yağsız sütlü çikolata: BileĢiminde en fazla %1 süt yağı içeren çikolatadır.

3.2.3. Beyaz Çikolata
Beyaz çikolata; Ģeker, kakao yağı ve süt tozu ile imal edilir. BileĢiminde en az %20
kakao yağı, %14 süt kuru maddesi ve %3,5’i süt yağı bulunan çikolatadır.

Resim 3.4: Beyaz çikolata

3.2.4. Dolgulu Çikolata
DıĢ kısmı toplam ürün ağırlığının en az % 25’ini içeren, bitter çikolata, sütlü çikolata,
bol sütlü çikolata ve beyaz çikolatalardan birinden oluĢan dolgulu çikolatadır.

Resim 3.5: Dolgu çikolata
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3.2.5. Pralin
Toplam ürün ağırlığı en az % 25 i bitter çikolata, sütlü çikolata, bol sütlü çikolata,
beyaz çikolataların karıĢımından veya herhangi birinden ya da dolgulu çikolatadan oluĢan,
bir lokma büyüklüğündeki çikolatadır. El yapımı çikolatalara genel olarak pralin adı verilir.
Portakallı, karamelli, fındıklı, yoğurtlu, sütlü, likörlü, Ģamfıstıklı vb. birçok çeĢidi vardır. El
yapımı çikolataların içi ayrı, dıĢı ayrı tattadır. Pralinin yuvarlak olanlarına da truffe adı
verilir.

3.2.6. Kokolin
Kakaolu ürünlerde kakaoyağı dıĢında diğer bitkisel yağlar kullanılmıĢsa bu ürünlere,
kokolin adı verilir. Kokolin nebati yağ, Ģeker, toz kakao, peyniraltı suyu tozu ve katkı
maddeleri; gerektiğinde süt tozu, soya unu ve çeĢni maddelerinin ilavesi ile tekniğine uygun
olarak hazırlanan bir mamuldür. Kokolinler; sütlü, sütsüz, beyaz, sade, çeĢnili ve dolgulu
olmak üzere çeĢitlidir.
Avrupa Birliği Ticaret Bakanlığı tarafından bileĢiminde %5'e kadar kakao yağı dıĢında
baĢka bitkisel yağların kullanıldığı kakaolu Ģekerlemelerin çikolata adıyla satılabileceğine
karar verilmiĢtir. Bununla birlikte, çikolatalara Ģekerin dıĢında baĢka tat verici maddeler
katılamaz.

Resim 3.6: Kokolin

3.3. Çikolatanın Saklanması
Çikolata ve ürünleri; kokusuz, iyi havalandırılan, 18˚C-20˚C sıcaklıkta, %50'nin
altındaki bağıl nemde, duvar ve tavandan uzakta ve direk güneĢ ıĢığı almayan yerlerde
saklanmalıdır. Yabancı ve güçlü kokulardan uzak tutulmalıdır. Paketin ağzı kapalı olarak
temiz, kuru ve palet kâğıdı yerleĢtirilmiĢ paletler üzerinde saklanmalıdır. Ürünün saklandığı
yerde temizlik ve hijyen çok önemlidir. Ambalajlı olarak 6-12 ay saklanabilir. Açıldıktan
sonra 1-3 ay içinde tüketilmesi gerekir
Çikolatanın uygun olmayan koĢullarda depolanması sonucunda Ģeker buğulanması ve
yağ buğulanması gibi sorunlar gözlenir. ġeker buğulanması; çikolatanın yüzeyinde gri renk
oluĢmasına, ince tabaka halinde yapıĢkan bir Ģurup veya Ģeker kristalleri ile kaplanmasına
neden olur. Bunun sebebi çikolatanın nemli koĢullarda depolanmasıdır.
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3.4. Çikolatanın Kontrolü
Çikolata; et, süt ve benzeri gıda maddeleri gibi kolaylıkla bozulmaya uğramaz.
Çikolatanın mikrobiyolojik bozulma etmenleri mayalar ve küflerdir. Maya ve küfler
hammaddelerden veya yetersiz hijyen koĢullarından, alet, ekipman, personel ve sulardan
kaynaklanır. BulaĢan mikroorganizmalar, ürünün kuru madde miktarı %75 ‘in üzerinde ise
geliĢme gösteremez ve inaktif halde kalır.
Ortaya çıkan fermantasyon Ģeklindeki bozulmalar; taze veya kurutulmuĢ meyvelerden,
sert kabuklu meyvelerden, kakaodan ve bazı hububat içeren Ģekerli ürünlerden kaynaklanır.
Riskli durumlarda bu tür hammaddeleri 82° C derecede 15-20 dakika ısıl iĢleme tabi tutmak
veya ürüne katmadan önce ısıl iĢleme tabi tutmak olumlu sonuç verir.
Üretim koĢullarının gerekli teknik ve hijyenik kurallara uygunluğu, denetim
elemanının kontrol edeceği önemli kriterlerden biridir. Ürün kontrolünde, duyusal muayene
yanında, Gıda Kodeksi Tebliğlerine ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak
örnek alınıp laboratuvarda analiz ettirildikten sonra gelen sonuca göre iĢlem yapılır.
Çikolata üretiminde genel olarak aĢağıda belirtilen sorunlarla karĢılaĢılır:


Böcek enfestasyonu,



Mevzuata uygun olmayan üretimin yapılması,



Mevzuatta belirtilmeyen boya ve katkı maddelerinin katılıp, taklit ve tağĢiĢ
edilerek tüketicinin aldatılması,



Üretim hataları, (örneğin, yabancı maddelerin karıĢması, metal kontaminasyonu
vb.)



Ambalajlama, nakil,
gösterilmemesidir.

satıĢ,

depolama
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aĢamalarında

gerekli

titizliğin

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

Çikolata üretim ve satıĢ yerlerinin sağlık yönünden kontrolünü yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Kontrol
için
gerekli
ekipmanı
hazırlamalısınız.
 Kontrol
için
yeterli
ekip
oluĢturmalısınız.
 ĠĢ yerinin mevzuata uygun üretim yapıp
iĢletmesinin
yapmadığını incelemelisiniz.
 ĠĢyeri birimleri iĢ akım Ģemasını
incelemelisiniz.
 ĠĢyerinin teknik ve hijyenik koĢullarının
uygun olup olmadığını tespit etmelisiniz.
 Kontrol formlarını iĢyeri sorumlusuna
imzalatmalısınız.

 Çikolata üreten gıda
kontrolünü yapınız.

 ĠĢyerlerinde çalıĢan personeli hijyenik
durumunu kontrol ediniz.

 Saç, sakal, tırnak temizliği gibi kiĢisel
hijyen kurallarına uyup uymadıklarına
dikkat etmelisiniz.
 Personelin (çalıĢanın) iĢe uygun kiĢisel
koruyucu ekipman giyip giymediklerine
dikkat etmelisiniz.
 ÇalıĢan
personelin
sağlık
muayenelerinin tam olup olmadığına
dikkat etmelisiniz.

 Çikolatanın
duyusal
kontrolünü yapınız.

 Balın renk, tad, koku gibi diğer
özelliklerini tespit etmelisiniz.
 Etiket bilgilerini incelemelisiniz.
 Dikkatli ve bir gözlemci olmalısınız.

(organeleptik)

 Çikolatadan numune alınız.

 Kitleyi temsil edecek Ģekilde numune
almalısınız.
 Numune alma kriterlerine uygun
numune almalısınız.
 Numuneyi, uygun bir vasıta ve üst
yazıyla laboratuvara göndermelisiniz.
 ġahit numuneyi iĢyeri sorumlusuna
teslim etmelisiniz.
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 Numune sonuçlarını ilgili kurum ve
kuruluĢlara bildiriniz.

 Aykırı üretim ve satıĢ yapanlar hakkında
Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda bulunmalısınız.
 Ġnsan sağlığına zararlı olan gıdaları
uygun Ģekilde imha etmelisiniz.
 Numune
sonuçlarını
iĢyerine
bildirmelisiniz.
 Yapılan çalıĢmaları düzenli olarak kayıt
etmelisiniz.
 Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığına bilgi
vermelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, çikolatanın ana hammaddesidir?
A) Kakao çekirdeği
B) Süt
C) Su
D) ġeker
E) Bitkisel yağı

2.

AĢağıdakilerden hangisi, bileĢiminde en az %18 kakao yağı, % 14 yağsız kakao kuru
maddesi ve % 35 toplam kakao kuru maddesi içeren çikolata çeĢididir?
A) Sütlü çikolata
B) Beyaz çikolata
C) Dolgulu çikolata
D) Pralin
E) Bitter çikolata

3.

AĢağıdakilerden hangisi, çikolatanın ambalajlı olarak normal koĢullarda saklama
süresidir?
A) 3-6 ay
B) 4-8 ay
C) 6-9 ay
D) 6-12 ay
E) 8-18 ay

4.

AĢağıdakilerden hangisi, çikolatanın mikrobiyolojik bozulma etmenleridir?
A) Parazitler
B) Virüsler
C) Mayalar ve küfler
D) Bakteriler
E) Sıcaklık ve nem

5.

AĢağıdakilerden hangisi, kakolu ürünlerde kakaoyağı dıĢında diğer bitkisel yağlar
kullanılarak elde edilen üründür?
A) Kokolin
B) Pralin
C) Dolgulu çikolata
D) Beyaz çikolata
E) Bitter çikolata
DEĞERLENDĠRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, glikoz ve früktozdan oluĢan ve çay Ģekeri olarak da
adlandırılan karbonhidrat türüdür?
A) Laktoz
B) Maltoz
C) Sakkaroz
D) Galaktoz
E) Glikoz

2.

AĢağıdakilerden hangisi, pekmez kontrolünde dikkat edilecek hususlardan değildir?
A) Hidroksimetilfurfural (HMF) oranına.
B) Üzüm pekmezine dut, incir ve harnup pekmezleri karıĢtırılıp karıĢtırılmadığına.
C) Pekmezin hangi yörede üretildiğine.
D) Metal kontaminasyonuna.
E) Mezofilik aerobik bakteri, küf ve maya ve ozmafilik maya miktarlarının standartın
üzerinde olup olmadığına.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, reçel ve marmelatın taĢıması gereken özelliklerden değildir?
A) Geleneksel reçelde pH değeri 2.8 – 3.5 aralığında olmalıdır.
B) Geleneksel reçelde refraktometre ile tayin edilen çözünebilir kuru madde içeriği %
68’den daha az olmamalıdır.
C) Geleneksel marmelatta refraktometre ile tayin edilen çözünebilir kuru madde
içeriği % 55’den daha az olmamalıdır.
D) Ekstra geleneksel gül reçelinde gül taç yaprağı oranı % 10 olmak kaydı ile ekstra
geleneksel reçelde meyve oranı en az % 45 olmalıdır.
E) 1000 gram marmelat üretiminde kullanılan turunçgil meyve miktarı 75 gram
meyve etinden elde edilmek üzere 200 gramdan az olmalıdır.

4.

Glikozlu balın rengi, aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Açık mor
B) Sarı
C) Hafif kırmızı
D) Açık cam
E) Buzlu cam

5.

AĢağıdakilerden hangisi, balın bileĢiminde bulunan maddelerden değildir?
A) Yağ
B) Su
C) Karbonhidrat
D) Protein
E) Vitamin
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6.

AĢağıdakilerden hangisi, balın kontrol yöntemlerindendir?
A) Buzdolabı yöntemi
B) Yoğunluk yöntemi
C) Soğuk hava yöntemi
D) Renk, koku, kıvam yöntemi
E) Hepsi

7.

AĢağıdakilerden hangisi, balın maksimum depolanma sıcaklığıdır?
A) 15°C
B) 17°C
C) 20°C
D) 25°C

E) 30°C

8.

AĢağıdakilerden hangisi, çikolatanın ambalajı açıldıktan sonra normal koĢullarda
tüketilmesi gereken süredir?
A) 1-2 ay
B) 2-3 ay
C) 1-3 ay
D) 3-4 ay
E) 1-4 ay

9.

AĢağıdakilerden hangisi, spatula yardımı ile tezgâh üzerinde erimiĢ çikolatayı
kazıyarak kıvama getirme iĢlemidir?
A) Temperleme
B) Konçlama
C) Eritme
D) Soğutma
E) Kristallendirme

10.

AĢağıdakilerden hangisi, üzüm pekmezinin taĢıması gereken özelliklerden değildir?
A) Sıvı üzüm pekmezi; açık kırmızı kahverengiden koyu kırmızı kahverengiye kadar
değiĢen renkte kıvamlı ve akıĢkan bir yapıda olmalı.
B) Sıvı üzüm pekmezi kendine has tat, koku ve homojen yapıda olmalı, yanık tat
bulunmamalı.
C) Sıvı üzüm pekmezi kristalleĢmiĢ olmalı.
D) ÇeĢni maddeleri sadece katı pekmezde bulunabilir ve %5 den az olmamalı.
E) ÇeĢni maddesi kullanılan katı üzüm pekmezi çeĢni adı ile adlandırılır.

11.

AĢağıdakilerden hangisi, çikolatanın saklanma sıcaklığıdır?
A) 8˚C-10˚C
B) 12˚C-14˚C
C) 16˚C-18˚C
D) 18˚C-20˚C
E) 23˚C-25˚C

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
B
C
D
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
E
D
C
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
E
D
C
A

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

C
C
E
D
A
E
E
C
A
C
D
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