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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ham madde niteliğindeki tarım ürünlerinin iĢlenmesindeki amaç, bu ürünleri daha
uzun süre muhafaza etmek ve farklı mamullerle farklı tüketicilere ulaĢtırmak olarak
özetlenebilir. Her geçen gün teknolojinin ilerlemesiyle yeni iĢleme Ģekilleri hayatımıza daha
çok mamul gıdanın girmesine yardımcı olmaktadır. Bunun en büyük etkeni ise modern
yaĢamın gereği olarak “zaman” kavramının en önemli konu hâline gelmiĢ olmasıdır. Bunun
doğal bir sonucu olarak tüketime hazır gıdalar, perakende reyonlarında giderek artmaktadır.
70'li yılların en önemli ürünü olan konserve gıdalar, artık yerini dondurulmuĢ gıdalara
bırakmıĢtır. DondurulmuĢ gıdalar, ham maddenin düĢük sıcaklıkta muhafazasına yönelik
olarak ortaya çıkmıĢtır. Daha sonraları pek çok hazır gıdanın tüketime hazır hâle getirilerek
muhafazasına yönelik ürünler de piyasaya çıkmıĢtır. Özellikle geliĢmiĢ ve kiĢi baĢına yüksek
gelire sahip ülkelerde, hazır gıda tüketimi oldukça yaygındır. Türkiye'de de son yıllarda
özellikle büyük Ģehirlerde tüketim giderek artmaktadır.
Bu modülü baĢarı ile bitirdiğiniz takdirde dondurulmuĢ sebze ve meyve sektörünün
temeli olan dondurma (Ģoklama), ambalajlama ve depolama iĢlemleri hakkında gerekli
bilgilere sahip olacak ve sektörde kalifiye eleman olarak iĢ imkânı bulabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYET–1
AMAÇ
Sebze ve meyveleri standardına uygun dondurabileceksiniz.

ARAġTIRMA




ĠĢletmelerin sebze ve meyveleri dondururken hangi yöntemleri tercih ettiğini
sebepleriyle birlikte araĢtırınız.
Donma sürecinde sebze ve meyvelerin yapısında meydana gelen değiĢimler
hakkında araĢtırma yapınız.
Sebze ve meyvelerin dondurulmasının sektördeki yeri hakkında araĢtırma
yapınız.

1. SEBZE VE MEYVELERĠ SOĞUTMA
SĠSTEMĠNE ALMA
1.1. ĠĢletme ġartlarına Uygun Sebze ve Meyveleri Alma
Sebze ve meyvelerin dondurularak muhafaza edilmesi taze, niteliklerine en yakın
olarak korunabildiği bir yöntemdir. BaĢka bir ifadeyle dondurulmuĢ sebze ve meyvelerin
daha iyisi ya tazesi ya da uygun Ģekilde soğukta saklanmıĢ olanıdır.
Tüm sektörlerde olduğu gibi, kaliteli bir dondurulmuĢ ürün için de üretimde kaliteli
ham madde kullanılması önemli bir faktördür. Gıda iĢleme sanayiinde, kullanılan teknoloji
yanında kaliteli ham madde de kaliteli ürün elde etmenin temel koĢuludur. Çünkü kaliteli
ham madde kullanılmadığında teknoloji ne kadar iyi olursa olsun iyi ürün elde etmek
mümkün olamamaktadır. Sektörde amaç, sebze ve meyvelerin hasat anındaki tazeliğini ve
doğallığını korumak olduğundan, dondurulmuĢ sebze ve meyve üretiminde kullanılacak
sebze ve meyvelerin mevsiminde üretilmiĢ olması koku ve tat olarak doğallığını koruması ve
belli bir standartta olması gerekmektedir.
Sebze ve meyvelerin yetiĢtirildiği çeĢit ve bölge, yetiĢtirme tekniği, hasat olgunluğu
ve Ģekli ile taĢıma durumu gibi hususlar dondurulmuĢ ürün kalitesini etkileyen ham madde
kaynaklı faktörlerdir. Bir bölgede yetiĢtirilen ve dondurma iĢlemi için ideal olan bir ürün
baĢka bir bölgede yetiĢtirildiğinde aynı özelliği göstermeyebilir. Bu nedenle iĢletmeler,
herhangi bir ürünün geniĢ çaplı dondurulmasına geçmeden önce bu ham maddenin numune
üretimini yaparak iĢlenmeye elveriĢliliklerini belirlemelidir. Bu iĢlem yapılmadan birtakım
analizlerle ham maddenin dondurmaya elveriĢli olup olmadığının belirlenmesi mümkün
değildir.
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Bunların dıĢında dondurulmuĢ gıda sektöründe iĢlenen ham maddelerin birtakım özel
niteliklerinin de olması gerekmektedir. Bunlar arasında;







Pestisit (kimyasal madde) kalıntısının olmaması,
Genetik Modifiye Organizma (GMO) içermeyen ürünlerin seçilmesi,
ĠĢlenmeye uygun ve maksimum doğal kaliteye sahip olması,
Doğal dengesinin bozulmaması için, prosese uygun dayanıklılıkta olması,
Ulusal standart veya EU normlarında belirtilmiĢ uygun ham madde varyetesinin
kullanılması,
Özel tohumlar ile maksimum düzeyde verimin sağlanması sayılabilmektedir.

Kalitenin, baĢarının temel taĢı olduğuna inanan firmalar, ham madde temininde
oldukça titiz davranarak ihtiyaçları olan sebze ve meyveleri sözleĢmeli üretici yöntemiyle
temin etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi “Sebze ve Meyvelerin ĠĢletmeye
Kabulü” modülünde öğrendiniz.
Dondurma teknolojisinde kullanılacak sebzeler, mümkün olduğunca körpe olmalıdır.
Çünkü sebzeler piĢirildikten sonra tüketilmektedir. PiĢirme, sebzelerin lezzetini ve
tekstürünü olumlu yönde değiĢtirmektedir. Ancak meyveler, daima doğal olarak yani
piĢirilmeden tüketildiği için tam olgunlaĢmıĢ ve kendi doğal yumuĢaklığında olmalıdır.
Çünkü meyvelerin aroma ve lezzeti ancak bu aĢamada oluĢmaktadır.
Sebze grubundan biber, fasulye, soğan, bezelye, patates, kabak, patlıcan, enginar,
domates, brokoli, pırasa, ıspanak, havuç, mantar, bezelye, bamya, karnabahar, Brüksel
lahanası; meyve grubundan çilek, viĢne, kiraz, kayısı, böğürtlen, dağ çileği, üzüm, erik, incir
ve ahududu dondurulmaya elveriĢli olanlardır.
ĠĢletme Ģartlarına uygunluğu belirlenmiĢ sebze ve meyveler hemen iĢlenmeyecekse
kısa süreli muhafaza için soğuk odaya konur. ĠĢleneceği zaman taĢıma sistemleriyle ön
iĢlemler hattına alınır.

Resim 1.1: Soğuk oda

1.2. Ön ĠĢlemler
DondurulmuĢ sebze ve meyvelerin kalitesi kullanılan ham maddeye bağlı olarak
değiĢtiği gibi uygulanan ön iĢlemlere de bağlıdır. Dondurulacak sebze ve meyvelere
uygulanacak ön iĢlemler, ürünleri tüketime hazır hâle getiren iĢlemler topluluğudur. Buna
göre sebze ve meyveler ayıklanır, yıkanır, yenmeyen kısımları (sap, baĢ/uç, kabuk, çekirdek)
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ayrılır, doğranır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi “Sebze ve Meyvelerde Ön iĢlemler”
modülünde verilmiĢtir. Ayrıca dondurulacak sebze ve meyvelere ayrı ayrı uygulanan spesifik
(özel) ön iĢlemleri “DondurulmuĢ Sebze ÇeĢitleri Üretimi” ve “DondurulmuĢ Meyve
ÇeĢitleri Üretimi” modüllerinde göreceksiniz.

1.3. ġoklama
ġoklama (dondurma) iĢlemi, gıda maddelerinin yapısında bulunan ısı enerjisinin bir
soğutucuya aktarılarak uzaklaĢtırılmasıyla, hücre içi ve hücre dıĢındaki suyun faz
değiĢtirerek sıvı hâlden buz hâline geçmesi olarak tanımlanmaktadır.
ġoklama iĢlemi;

Ürün sıcaklığının donma noktasına kadar soğutulması,

Ürünün donma noktasında buz kristalleri oluĢturarak donması,

DonmuĢ ürün sıcaklığının donmuĢ yapıda istenen depolama sıcaklığına kadar
soğutulması aĢamalarından oluĢmaktadır.
Gıdalar arasında en kolay ve hızlı bozulanlar, meyve ve sebzelerdir. Bunun nedeni
diğer gıdalara oranla bünyelerinde % 98’e ulaĢabilen miktarlarda su içermeleridir. Dondurma
iĢlemi sayesinde gıdaların içerdikleri su, buz kristallerine dönüĢünce bozulmaya yol açan
mikroorganizmalar yaĢayamamakta, kimyasal ve biyokimyasal değiĢmeler asgariye
indirilerek gıdaların en doğal hâliyle korunması sağlanmaktadır. Bu özelliği ile Ģoklama
(dondurma) iĢlemi gıdaların kalite, tat, koku ve besin değerinin en iyi korunduğu gıda
saklama yöntemi olarak kabul edilmektedir.
DondurulmuĢ gıdaların diğer saklama türlerine nazaran bazı avantajları
bulunmaktadır. Örneğin;

DondurulmuĢ gıdalar katkı maddesi kullanılmadan (% 100 sebze veya meyve)
ve dondurmak gibi doğal bir metot ile saklandığı için tazeye en yakın bazen
aynı besin değerine sahip iĢlenmiĢ üründür.

Uygun ortamlarda uzun süre saklanmaları mümkündür.

YıkanmıĢ, ayıklanmıĢ ve piĢirmeye hazır hâlde tüketime sunulduklarından
özellikle çağımızın hız gerektiren yaĢamı için pratik bir gıda maddesidir.
Bitkisel dokuların Ģoklanmasında aĢağıdaki bilgiler önemlidir.
Sebze ve meyveler, hücrelerden oluĢur. Bu hücreler arasında da az ya da çok boĢluk
bulunmaktadır. Büyük bir kısmı sitoplazma ve vakuolde bulunmakla birlikte hücre duvarı,
hücreler arası boĢluklar da dâhil olmak üzere hücrenin her tarafında daima su bulunmaktadır.
Bu durumda sebze ve meyvelerin dondurulmasında hücre içinde ve dıĢında buz kristalleri
oluĢabilir.
Sebze ve meyveler dondurulurken suyun kristalizasyonu, öncelikle hücreler arası
boĢluklarda gerçekleĢir. Çünkü buradaki havada bulunan nemin, soğuması ile yoğunlaĢması
sonucu oluĢan su, seyreltik bir çözelti özelliği gösterir ve bu çözeltinin konsantrasyonu,
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hücre içi sıvının konsantrasyonundan oldukça düĢüktür. Bu durum, hücreler arasındaki
suyun donma noktasının daha yüksek olmasını sağlar. Hücre zarının hücre içinde buz
oluĢumuna gösterdiği bir tür direnç de eklenince hücre içinde kristalizasyonun baĢlaması
gecikir.
Donma hızı da buz kristallerinin oluĢumunu doğrudan etkiler. ġayet bitkisel dokudan
ısı yavaĢ uzaklaĢtırılırsa hücre dıĢında buz kristalleri oluĢur ve bu kristaller büyür. Bu arada
donmamıĢ hücre dıĢı sıvısı ile hücre içi donmamıĢ sıvı arasında ozmotik basınç farkı artar.
Ozmotik basıncı dengeye ulaĢtırmak için hücre içinden hücre dıĢına su buharı transferi
gerçekleĢir. Bu durum hücre dıĢındaki kristallerin daha da büyümesini sağlarken hücre
içinde buz kristalleri oluĢma Ģansı kaybolur.
Buna karĢın hızlı dondurma ile buz kristalleri yine öncelikle hücre dıĢında oluĢur.
Ancak bu defa hücre içindeki su hücre dıĢına aynı hızda transfer olamadığı için hücre içinin
de hızla donması sağlanır. Sebze ve meyveleri hızlı dondurarak (Ģoklayarak) buz
kristallerinin hücre içinde ve dıĢında küçük ve homojen olması sağlanır.
DondurulmuĢ sebze ve meyvelerde amaç, hücre içi ve hücre dıĢı sıvısının bulunduğu
yerde hızla donarak küçük kristaller Ģeklinde kalmasıdır.
Türk Gıda Kodeksi’ne göre hızlı dondurulmuĢ gıda maddeleri; ürün tipine bağlı
olarak mümkün olabildiğince çabuk maksimum kristalizasyonun sağlanması ile hızlı
dondurma iĢlemi uygulanan, ürünün tüm noktalarında termal stabilizasyonun –18ºC veya
daha düĢük seviyede sağlandığı, bu durumun sürekli korunduğu ve bu Ģekilde pazarlandığı
gıda maddelerini ifade eder.
Günümüzde dondurulmuĢ gıda tesislerinde IQF (Individual Quick Frozen-Bireysel
ġok Dondurma) tekniği kullanılarak iĢlenen meyve ve sebzelerin birebir Ģoklanarak
dondurulması sağlanır. Bu yöntemle gıda maddeleri konveyör banta dökülerek makinenin
Ģoklama dediğimiz dondurucu kısmına girer. Çok kısa sürede -40 ºC soğukta tek tek ve
aniden dondurulur. En yaygın olarak kullanılan soğutma sistemi amonyak su sistemidir.
Amonyak gazı 6-7 atmosferlik basınç altında sıvı hâline gelir. Sıvı amonyak -33.9oC’de
kaynar. Bu sırada çok fazla ısı sarf ettiği için gıda maddelerindeki ısıyı emer. Amonyak, suda
kolay erir. Bu sistemde NH3, H2O tarafından emilir. Amonyak, su solüsyonu jeneratör
içindeki gaz brülörü ile ısıtılır, amonyak buharlaĢır ve sudan ayrılır. Daha sonra hava
sirkülasyonunu sağlayan bir pompa yardımı ile borularla gıda maddelerine aktarılır. Ortaya
çıkan amonyak sıvısı eĢanjör (evaparatör) içinde geniĢler ve burada ısıyı emerek gıda
maddesindeki suyu dondurur ve sonra tekrar buharlaĢır. Amonyak daha sonra emiciye
gönderilerek burada jeneratördeki ayrımdan sonra kalan suyla buluĢur. Burada amonyak
buharı su tarafından emilerek devrin tekrar baĢlaması için jeneratördeki ilk sıvı solüsyonu
oluĢturur.
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ġekil 1.1: IQF sistemi

Böylece ürün hücre öz suyunu salmaz, besin değerlerini kaybetmez ve fiziksel
yapısında ve doğal lezzetinde herhangi bir bozulma olmaksızın katkı maddesiz uzun ömürlü
olur. Hatta taze meyve ve sebzelerden daha sağlıklı bir Ģekilde tüketim yapılabilmekte ve
saklanabilmektedir.

1.4. Donma AĢamasındaki DeğiĢmeler
Hacim DeğiĢimi: Donma aĢamasında gerçekleĢen en belirgin değiĢme ham madde
hacminde gözlenir. Saf su 0˚C’de buz hâline dönüĢürken hacmi ortalama % 8.3 oranında
artar. Sebze ve meyveler donarken bu oranda bir hacim artıĢı görülmez. Çünkü donma
sonucu suyun hacmi artarken ortamdaki katı maddelerin hacmi azalır. Bitkisel dokularda
hücreler arası boĢluklar da hacim artıĢını sınırlandırıcı diğer bir etkendir. Bu boĢluklar hacim
artıĢını dengelemektedir.
Hücre Öz Suyunun Kaybı: Sebze ve meyve hücresinin hücre içi suyunu kaybetmesi
donma aĢamasında oluĢan önemli değiĢikliklerin temel nedenidir. Özellikle yavaĢ
dondurmada hücre kuruması sonucu hücre büzüĢür. Donma sonucu oluĢan buz kristalleri
mekanik hasarlara da neden olur. Dokuda oluĢan bu hasarın nedeni buz kristallerinin sert
oluĢu ve hücre içi unsurların esnek yapısı nedeniyle buz kristallerinin oluĢtuğu noktalarda
meydana gelen gerilimdir.
Tekstür Kaybı: Donmada oluĢan değiĢimlerden birisi de tekstürde kendini gösterir.
Özellikle taze meyvelerin tekstür kaybında turgor yani hücre içi basıncı önem taĢır. Taze
meyveler ağızda çiğnenirken meyve dokusunu oluĢturan hücrelerin iç basıncı diĢlerin
basıncına bir direnç gösterir ve bu durum gevreklik denen özelliği oluĢturur. Donma
sırasında bu özellik kaybolur. DondurulmuĢ ve tüketilmek üzere çözülen meyvelerde taze
meyveler gibi direnç göstermez. Sebzelerde piĢirme ile zaten turgor kaybı gerçekleĢeceği
için donma sırasındaki kayıp çok önemli değildir. Sebze ve meyvelerin dondurulması
sırasında oluĢacak tekstürel hasar hızlı dondurma ile en düĢük seviyede kalır. Ayrıca ham
maddeye uygulanan haĢlama gibi ön iĢlemler de tekstür hasarlarını azaltıcı bir faktördür.
HaĢlama enzimlerin katalize ettiği biyokimyasal değiĢmeleri de önemli ölçüde azaltır.
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Su (Nem) Kaybı: Donma sırasında karĢılaĢılan diğer bir değiĢiklik ise hangi yöntem
kullanılırsa kullanılsın ambalajsız olarak dondurulan ürünlerin, buharlaĢmayla az ya da çok
su kaybetmesidir. Ürünün su kaybetmesi ağırlık kaybına neden olur. Ayrıca su kaybı
yüzeyde oluĢmuĢ buzun küçük bölgeler hâlinde süblimasyonu (katı bir maddenin sıvı hâle
geçmeden buharlaĢması) ile gerçekleĢtiği takdirde yüzeyde don yanığı denen hasar
oluĢabilir. Ürünün su kaybı, ham maddenin dondurucuya girdiği andaki sıcaklığı ile doğru
orantılıdır. Bu nedenle dondurulacak sebze ve meyvelere soğuk hava ile ön soğutma
uygulanarak su ve dolayısıyla ağırlık kaybı azaltılabilir. Su kaybını önlemenin diğer bir yolu
da ambalajsız ürünün önce ıslatılıp sonra ön soğutma bölgesinde hafifçe dondurularak
yüzeyde ince bir buz tabakası (glaze) oluĢturulmasıdır. Glaze kaplanmıĢ parçacıklar esas
dondurma sırasında sublimasyonla bir miktar nemi sadece bu tabaka kaybeder ve nem kaybı
önlenir.

1.5. Donma Süresine Etki Eden Faktörler
Gıdaların donma süresine, gıdanın kendi özellikleri ve dondurucu ortamın özellikleri
olmak üzere temelde iki faktör etki eder. Bu iki faktörü aĢağıdaki Ģekilde açabiliriz:

1.5.1. Gıdanın Isıl Ġletkenlik Kat Sayısı
Donma süresine etki eden en önemli faktörlerden birisi gıdanın ısıl iletkenlik
katsayısıdır. Gıdanın ısısı kondüksiyonla (iletim) yüzeye taĢınır, dondurucu ortama ulaĢarak
uzaklaĢır. Bu nedenle donma süresinin hesaplanmasında kullanılacak ısıl iletkenlik kat sayısı
deneysel yolla saptanmıĢ değer olmalıdır.

1.5.2. Isı Transferinin GerçekleĢtiği Yüzey Alanı
Isı transferine elveriĢli yüzey alanı da donma süresini doğrudan etkiler. Bu alan
gıdanın geometrik Ģekline bağlıdır.

1.5.3. Gıdanın Kalınlığı
Gıdanın kalınlığı arttıkça donma süresi uzar. Gıdanın iç kısımlarındaki ısının yüzeye
ulaĢması için geçen süre donma süresini doğrudan etkiler. Donma süresi hesaplanırken gıda
kalınlığı dikkate alınmalıdır.

1.5.4. Ambalaj
Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak dondurulması donma süresini uzatır. Ambalaj
materyalinin ısı iletkenlik katsayısı ve kalınlığı, ambalajın donma süresine etkisini belirler.
Ambalaj materyalleri donma süresine olumsuz etki eder. Donma süresini kısaltmak için
ambalajla gıda arasında boĢluk kalmamalıdır.

1.5.5. Gıdanın ve Dondurucu Ortamın Sıcaklık Farkı
Gıdanın ve dondurucu ortamın sıcaklık farkı ısı transferinin itici gücüdür. Bu fark
arttıkça ısı transferi hızlanır ve donma süresi kısalır.
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1.5.6. Yüzey Filmi
Soğuk hava akımında dondurmada gıdanın yüzeyinde ve ambalajlı ise ambalajın
yüzeyinde âdeta oraya yapıĢmıĢ gibi hareketsiz duran ve ısı yalıtkanı olarak davranan yüzey
filmleri ısı transferine karĢı direnç gösterir. Yüzey filminin kalınlığı arttıkça ısı transferi
güçleĢir.

1.6. Dondurma Sistemleri
Dondurma sistemlerinden bazıları her gıda için uygun olmayabilir. Sebze ve
meyvelerin dondurulmasında en uygun sistemin seçiminde;

Gıdanın boyutları,

Gıdanın fiziksel nitelikleri,

Ambalajlı olup olmadığı,

UlaĢılmak istenen donma hızı,

Üretim maliyeti gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

1.6.1. Soğuk Havayla Dondurma
Bilinen en eski yöntemdir. Bu yöntem ik Ģekilde uygulanır:


Durgun havada dondurma: Bu tip bir dondurucu iyi izole edilmiĢ soğuk oda
Ģeklindedir. Soğuk odanın sıcaklığı -15˚C ile -30˚C arasındadır ve kullanılan
soğuk hava hareketsizdir. Hareketsiz ya da çok yavaĢ hareketli bu havanın ısı
iletkenliği çok düĢüktür. Bu nedenle ham maddenin donması uzun zaman alır.
Donma süresi birkaç saatten bir haftaya kadar değiĢebilir. Bu süreyi, dondurulan
ürünün büyüklüğü, ambalajın özelliği ve dondurulan birimler arasındaki boĢluk
gibi faktörler belirler.

Resim 1.2: Durgun odada dondurma odası



Hava akımında dondurma: Dondurucu sistemde evaporatör adı da verilen,
soğutma yaparken soğutucu akıĢkanın sıvı olarak girip buharlaĢarak gaz olarak
çıktığı eĢanjör önemli bir rol oynar. Bu tip dondurucularda hava, gıda maddesi
ile evaporatör arasında hızla hareket eder. Güçlü fanlar havanın hareketini
sağlar. Hava akımında dondurma yönteminde kullanılan en yaygın dondurucu
tünel donduruculardır.
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Tünel dondurucularda sebze ve meyveler ya bir bant üzerinde, ya da üst üste
yerleĢtirilmiĢ kerevetlerden oluĢan vagonların tünel içinde hareketiyle taĢınır. Bant veya
vagonların hızı donma süresine göre ayarlanır. Dondurulan ürün ile soğuk havanın tünel
içindeki hareketleri paralel veya zıt olabilir. Paralel akımlı tünellerde dondurulacak ürün ile
soğuk hava tünelin aynı tarafından verilirken zıt akımlı tünellerde ürün tünelin bir tarafından,
soğuk hava ise diğer tarafından verilir. Zıt akımlı tünellerde evaporatörle havanın sıcaklığı
arasındaki fark fazla olduğu için evaporatörde karlanma sorunu görülür. Bunu önlemek
amacıyla havanın tünelin yanlarından verildiği düzenekler geliĢtirilmiĢtir. Bazı tünellerde ise
hava bantın hem altından hem üstünden verilir. Özellikle soğuk havanın bantın altından
üflendiği sistemde gıda maddeleri hafif bir titreĢim kazanır ve donma hızı yükselir. Ancak bu
hafif vibrasyon parçacıkların birbirine yapıĢmadan donmasını sağlayamamaktadır. Oysa
günümüzde ürünlerin bir blok hâline gelmeden tek parça hâlinde donması istenir. Bu nedenle
akıĢkan yataklı dondurucular geliĢtirilmiĢtir.

Resim 1.3: Tünel giriĢi

Resim 1.4: Tünele vagonların
giriĢi

Resim 1.5: Ürün çıkıĢı

AkıĢkan yatak dondurucular da aslında bir bant dondurucudur. Bantın altından verilen
çok yüksek hızlı hava dondurulacak ürünleri âdeta havada yüzer hâlde tutar. Bu sistemle
gıda maddelerinin her biri kaynamaya benzer bir hareketle hava içinde yükselir ve geri
düĢer. Böylece parçacıkların her biri tüm yüzeyleriyle soğuk hava ile temas eder ve hızla
donar. AkıĢkan yatak dondurucularda diğer hava dolaĢımlı dondurma sistemlerinin hiçbirinin
ulaĢamayacağı hızda dondurma sağlanır ve donan ürünler bir blok hâlinde değil daneler
hâlinde donar. Bu Ģekilde her parçacığın ayrı ayrı donmasına bireysel hızlı dondurma
( IQF-Individual Quick Frozen - Bireysel ġok Dondurma) denir.

ġekil 1.2: IQF’de hava sirkülasyonu
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Çok çeĢitli ürünlerin tamamen akıĢkan yatak prensibi ile dondurulabilmesi avantajının
yanı sıra, ağır, ıslak, yapıĢkan ve dolayısıyla zor tabir edilen ürünlerin de dondurulabilme
özelliği tek bir ünite içinde birleĢtirilmiĢtir. Gerçek akıĢkanlık prensibinde direk olarak
aĢağıdan yukarıya doğru yönlendirilmiĢ bir hava akımı ile ürün desteklenerek dondurucu
içinde bir uçtan diğer kısma taĢınır. Bu akıĢkanlık sayesinde verimli bir ısı transferi ve ürün
parçacıklarının birbirlerinden mükemmel bir Ģekilde ayrılması sağlanır. Tünel bant üzerinde
yol alan her bir ürün parçacığının etrafı yeteri kadar düĢük sıcaklıkta hava ile tamamen
çevrilmiĢtir. Bir hava yastığı üzerinde ayrı ayrı asılı kalan ürün parçacıkları, sadece eĢit ve
süratli bir Ģekilde donmakla kalmayıp aynı zamanda mümkün olan en az Ģekilde zedelenir.
Böylece Bireysel Hızlı ġoklama (IQF) ve yüksek ürün kalitesi elde edilmiĢ olur.

Resim 1.6: IQF sistemi

Gerçek akıĢkanlığın sağlanabilmesi, delikli ürün tavası, özel olarak seçilmiĢ enerjiverimli santrifüj fanlar ve hava karıĢtırma sistemi ile mümkün olmaktadır. Bu bileĢim,
dengeli ve ayarlanabilir bir hava dağılımının düĢük enerji maliyeti ile sağlanabilmesi için en
uygun Ģartları sağlar.
Tünel içerisinde ürünler yüzey dondurma bölgesi (1. bant) ve son dondurma bölgesi
(2. bant) olarak adlandırılan iki bölgede iĢlem görür. Ġlk bölgede ürün yüzeyi hızlı bir Ģekilde
dondurularak ikinci bölgede derin dondurma iĢlemi gerçekleĢtirilir. ġoklama iĢleminin
baĢarısı bu iki bölgenin mükemmel uyumunda yatar. Her iki kısımda da paslanmaz çelikten
yapılmıĢ birer bant bulunur. Bantların hızları birbirlerinden bağımsız olarak, ürün cinsine ve
yapısına bağlı olarak frekans kontrollü motorlar tarafından ayarlanabilir. Gerçek akıĢkanlık
prensibi sayesinde de ürün ile bandın teması minimuma indirilir. Böylece üründe meydana
gelecek mekanik hasarlar önlenmiĢ olur.
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Resim 1.7: IQF içinde iki bant

ġekil 1.3: Hızlı Ģoklama ve derin dondurma
hattı

Spiral bantlı dondurucular da bantlı donduruculardandır. Bu sistemde dondurulacak
ürün yalıtılmıĢ bir kabin içine yerleĢtirilen 100-300 m uzunluğunda spiral bir bant üzerinde
aĢağıdan yukarıya doğru taĢınırken soğuk hava yanlardan verilir. Bant spiral Ģeklinde olduğu
için az yer iĢgal eder ve büyük miktarda ham maddenin dondurulmasına imkân verir.
AmbalajlanmıĢ hâldeki Ģekilsiz ürünlerin dondurulması için idealdir.

Resim 1.8: Spiral dondurucu

Soğuk hava ile dondurma birçok olumlu yönü nedeniyle en yaygın olarak kullanılan
dondurma yöntemi olmasına karĢın bazı olumsuz tarafları da vardır. Nem kaybı, bu
yöntemin en olumsuz tarafıdır. Nem kaybı iki önemli soruna neden olur: Bunlardan birisi
ağırlık kaybı, diğeri ise evaporatör spirallerinin karlanmasıdır. Don yanığı oluĢumu da diğer
bir olumsuzluktur.

1.6.2. Ġndirekt Kontakt Metoduyla Dondurma
Bu yöntemle içten soğutulan iki plaka arasına yerleĢtirilen ambalajlı ürünler plaka ile
temas ederek dondurulur. Gıdaların indirekt kontakt metoduyla dondurulmasının tek koĢulu
dondurulacak ürünün dikdörtgen prizma Ģeklinde ambalajlanması gereğidir. Zira Ģekilsiz bir
biçimde ambalajlanmıĢ bir ürünün bu sistemde dondurulması mümkün değildir. Bu yöntemle
plakalar ve ambalajlı yüzey düzgün bir biçimde tam olarak temas etmelidir. Buna göre
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düzgün Ģekilli ve aynı kalınlıkta ambalajlar yan yana yerleĢtirir, diğer plaka da üste oturtulur
ve iki yönden hızlı bir dondurma sağlanabilir. Ambalaj içine ısı iletiminin iyi olması için
ambalajlar boĢluk kalmayacak Ģekilde gıda maddesi ile doldurulur. Plakaların sıkıĢtırılması
sırasında ambalajların patlamamasına dikkat edilmelidir. Sebze - meyve sektöründe pratikte
uygulanmamaktadır.

1.6.3. Daldırarak Dondurma
Bu yöntem özellikle sebze ve meyveler için oldukça sınırlı bir uygulama alanına
sahiptir. Çoğunlukla ambalajsız dondurulacak ürünün düĢük derecelere kadar soğutulmuĢ
uygun bir sıvıya (frizant) daldırılması Ģeklinde uygulanır. Frizant ile gıda maddesi arasında
kusursuz bir ısı iletimi sağlanarak hızlı bir donma sağlanmaktadır. Belirgin bir Ģekli olmayan
ürünlerin baĢarılı Ģekilde dondurulmasını sağlar. Parçacık hâlindeki ürünler de bireysel
olarak dondurulabilmektedir. Hava ile doğrudan teması kesildiği için oksidatif değiĢimler
önlenir, renk ve aromaları korunur. Daldırılarak dondurmada kullanılan frizantlardan en
yaygınları salamura (tuz çözeltisi), Ģeker Ģurubu ve gliserol çözeltisidir. Frizantların uygun
konsantrasyonlarda olması gerekir. Sebze - meyve sektöründe pratikte uygulanmamaktadır.

1.6.4. Kriyojenik Sıvılarla Dondurma
Sıvı azot (LN2) ve sıvı karbondioksit (LCO2) kullanılarak soğutulan gıdalardan ısı
absorbe ederek donmanın sağlandığı bir yöntemdir. Gıdalar doğrudan LN2 veya LCO2 veya
bunların buharı ile karĢılaĢtırılarak donma -60 C veya altındaki soğuk bir atmosferde
gerçekleĢtirilir. Pahalı bir yöntemdir ve sınırlı uygulama alanına sahiptir. Sebze - meyve
sektöründe pratikte uygulanmamaktadır.

Resim 1.9: Sıvı azot (LN2)

1.7. Dondurma Sonrası Ürüne Uygulanan ĠĢlemler
Sebze ve meyvelerin dondurularak muhafazasında diğer yöntemlerden farklı olarak
ürünleri iĢlemeden önce yapılması gereken bir takım iĢlemler ürünün dondurulmasından
sonra yapılabilir. Ön iĢlemlerden ayıklama ve kalibrasyon bazı ham maddelerde ürün
dondurulduktan sonra yapılır. Bazı ham maddelerde bu iĢlemler dondurma iĢlemi öncesinde
yapılırsa zedelenmeden dolayı kalite kaybı oluĢur. Bu nedenle zedelenmeye müsait yumuĢak
ham maddeler donduktan sonra ayıklanıp kalibre edilerek zedelenmeye bağlı kalite kayıpları
minimuma indirilir.
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1.7.1. Ayıklama Amacı ve Yöntemleri
Ham maddeden istenmeyen özellikteki unsurları, yabancı maddeleri ayırmak için
yapılır. YumuĢak ham maddeler dondurulduktan sonra ayıklanmalıdır. DonmuĢ ürün
ayıklanırken ham maddede oluĢacak zedelenmeler donmamıĢ ham maddeye göre daha azdır.
DondurulmuĢ ürünlerin ayıklanması çoğunlukla elle yapılır.

Resim 1.10: Elle ayıklama

1.7.2. Kalibrasyonun Amacı ve Yöntemleri
Bu iĢlem, aynı özellikte olan sebze ve meyvelerin farklı gruplara ayrılması amacıyla
yapılır. DondurulmuĢ ham maddeler büyüklüklerine göre kalibre edilir. Sebze ve meyveleri
aynı özellikte ve boyda olması standartlar açısından da zorunlu bir iĢlemdir. Zedelenebilecek
ham maddeler dondurulduktan sonra kalibre edilerek bu iĢlemin olumsuz yanları en alt
seviyeye indirilir. Ancak bu iĢlem çilek gibi hassas ham maddelere uygulanmalıdır. Zira
bezelye gibi ham maddeleri donduktan sonra kalibre etmek kalibre dıĢı kalacak ham
maddenin gereksiz iĢlem yükü oluĢturmasına neden olacaktır.
Sebze ve meyvelerin dondurulduktan sonraki kalibrasyonu genellikle silindir elek tipi
makinelerle yapılır.

Resim 1.11: Kalibrasyon
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

ĠĢletmeye, dondurulmak üzere yeĢil (taze) fasulye seçmek ve seçilen fasulyelerin
dondurulma iĢlemini gerçekleĢtirmek için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ĠĢ kıyafetinizi giyiniz.
 Ellerinizi her çalıĢma öncesinde yıkayınız ve dezenfekte ediniz.
 Takılarınızı çıkartınız.
 Fasulyelerin ince ve körpe olmasına özen
gösteriniz.
 Kılçıksız, lekesiz ve koyu renkli olan
 YeĢil fasulyeleri iĢletmeye alınız.
fasulyeleri tercih ediniz.
 Hemen iĢlenecekse taĢıma sistemlerine,
iĢlenmeyecekse soğuk odaya alınız.
 Ön iĢlem hattına sevk ediniz.
 TaĢıma sistemleriyle sarsak eleklere
taĢınmasını sağlayarak eleyiniz.
 Elemenin yeterli olmadığı zamanlarda hava
akımından geçirerek yabancı maddelerin
uzaklaĢmasını sağlayınız.
 Kalınlığına göre kalibre ediniz.
 Boyuna göre 6 sınıfa ayırınız.
 Gerekli ön iĢlemleri yapınız.
 Ġlk 3 küçük boyları bütün hâlde bırakınız,
diğerlerini bölünüz.
 Bölünenen
fasulyelerin
parçacıklarını
sarsaktan geçirerek temizleyiniz.
 Yıkama ve uç kesme iĢlemini yapınız.
 ĠĢletmenin belirlediği yöntemle haĢlayınız
ve soğutunuz.
 IQF’ye alınız.
 ĠĢletmenin belirttiği ısı ve süreyi takip
 ġoklayınız.
ediniz.
 IQF’den çıkan ürünleri kontrol ediniz.
 ĠĢ Güvenliği Ġlkelerine Uyarak Araç Gereçleri Dikkatli Kullanınız.
 Zamanı iyi kullanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME DEĞERLENDĠRME

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.
AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz.
1. Sebze ve meyveleri taze niteliklerine en uygun Ģekilde muhafaza eden yöntem
aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Konserve yapma
B)
Kurutarak muhafaza
C)
Dondurarak muhafaza
D)
TurĢu yapma
E)
Reçel yaparak muhafaza
2. DondurulmuĢ gıda sektöründe iĢlenen ham
aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Pestisit kalıntısının olması
B)
Doğal renkte olması
C)
Doğal kalitede olması
D)
Prosese uygun dayanıklılıkta olması
E)
Genetik olarak değiĢtirilmiĢ olması

maddelerde

istenmeyen

özellik

3. Sebze ve meyvelerin dondurulurken suyu kristalizasyonu öncelikle nerede baĢlar?
A)
Hücre içinde
B)
Sitoplazmada
C)
Vakuolde
D)
Hücreler arasında
E)
Çekirdekte
4. AĢağıdakilerden hangisi sebze ve meyvelerin en kolay bozulan gıda maddesi olmasının
sebebidir?
A)
Mikroorganizmalar için uygun ısıda bulunması
B)
Yüksek protein içermesi
C)
% 98 oranında su içermesi
D)
Oksijenli ortamda geliĢen mikroorganizmalar için elveriĢli ortama sahip olması
E)
Karbonhidrat yönünden zengin olması
5. AĢağıdakilerden hangisi donma iĢleminin aĢamalarından değildir?
A)
Sebze ve meyvelerin ayıklanması
B)
Ürün sıcaklığının donma noktasına kadar soğutulması
C)
Ürünün donma noktasında buz kristalleri oluşturarak donması
D)
Donmuş ürün sıcaklığının donmuş yapıda istenen depolama sıcaklığına kadar
soğutulması
E)
Sebze ve meyvelerin yıkanması
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6. Donma aĢamasında görülen ağırlık kaybı hangi değiĢiklik nedeniyle gerçekleĢir?
A)
Tekstür kaybı
B)
Hücre öz suyu kaybı
C)
Su ( nem) kaybı
D)
Isı kaybı
E)
Hiçbiri
7. "Gıdanın iç kısımlarındaki ısının yüzeye ulaĢması için geçen süre donma süresini
doğrudan etkiler. cümlesi, donma süresine etki eden faktörlerden hangisinin açıklamasıdır?
A)
Yüzey filmi
B)
Gıdanın kalınlığı
C)
Ambalaj
D)
Gıdanın ısı iletkenlik katsayısı
E)
Hepsi
8. Günümüzde sebze-meyve iĢleyen iĢletmelerin en çok kullandığı dondurucu sistem
aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Soğuk hava
B)
Daldırma yöntemi
C)
Kriyojenik sıvı
D)
IQF
E)
Hepsi
9. Dondurulacak ürünün dikdörtgen prizma Ģeklinde ambalajlı olması gereken dondurma
yöntemi hangisidir?
A)
Ġndirekt kontakt yöntemi
B)
IQF
C)
Daldırarak dondurma
D)
Soğuk havada dondurma
E)
Hepsi
10. Ayıklama ve kalibrasyon iĢlemlerinin dondurma sonrasında yapılmasının temel amacı
aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Dondurma iĢleminin yükünü hafifletmek
B)
DonmuĢ ham maddeye daha kolay uygulanabilir olmak
C)
YumuĢak ham maddelerde zedelenmeden dolayı oluĢacak kalite kayıplarını
azaltmak
D)
Donma ısısını belirlemek
E)
Dondurulan ürünün rengini muhafaza etmesini sağlamak

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz. Tüm sorulara doğru
cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
DondurulmuĢ tane mısır üretimi için ham maddeyi iĢletmeye alınız. Yaptığınız
iĢlemleri aĢağıdaki değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?

2.

Takılarınızı çıkarttınız mı?

3.

Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?

4.

Mısırların istenen özellikte olup olmadığını kontrol ettiniz
mi?

5.

Mısırları hemen iĢlenmek üzere iĢletmeye aldınız mı?

6.

Koçanların dıĢ kabuk ve püsküllerini uzaklaĢtırdınız mı?

7.

Yıkadınız mı?

8.

HaĢladınız mı?

9.

Mısırları danelediniz mi?

Hayır

10. Ayıkladınız mı?
11. IQF’y aldınız mı?
12. Belirtilen süre ve ısıyı takip ettiniz mi?
13. Araç gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
14. ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
15. ĠĢi size verilen sürede tamamladınız mı?
16. ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?
17. ÇalıĢmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?
18. ĠĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
DondurulmuĢ sebze ve meyveyi amacına uygun ambalajlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA




DondurulmuĢ ürünler için en ideal ambalaj materyalini araĢtırınız.
Ambalajlamanın dondurulma öncesi ya da sonrasında yapılmasının avantaj ve
dezavantajları ile ilgili bilgi toplayınız.
DondurulmuĢ ürünler için sektörün en çok tercih ettiği ambalajlama yöntemini
araĢtırınız.

2. AMBALAJLAMA
2.1. Ambalajlamanın Amacı
Ambalaj, içine konulan gıdaların son tüketiciye kadar bozulmadan, en az maliyetle,
güvenilir bir Ģekilde ulaĢtırılmasını ve tanıtılmasını sağlayan bir araçtır.
DondurulmuĢ sebze ve meyveler, dıĢ etkenlerden korunmak, taĢıma, depolama,
dağıtım kolaylığı sağlamak, pazarlama ve tanıtım iĢlevini gerçekleĢtirmek amacıyla
ambalajlanmaktadır.

2.2. Ambalaj Materyalleri
Ambalaj materyalinin sahip olması gereken temel nitelikler Ģunlardır:







Ambalaj sağlığa zararlı nitelikte olmamalıdır.
Muhafaza ettiği gıdaya tat, koku ve renk vermemelidir.
Kolay iĢlenebilir ve ucuz olmalıdır.
DüĢük derecelerde kırılganlık kazanmamalı, bu ısılarda dahi esnek olmalıdır.
Islanabilir nitelikte olmamalıdır.
Ambalajlandıktan sonra dondurulacak ürünler için ısı iletimi yüksek olmalıdır.

DondurulmuĢ gıdalarda iç içe iki ambalaj kullanılır. Gıda ile doğrudan temas eden
tüketici ambalajlarına iç ambalaj, iç ambalajları bir arada tutan ve taĢıma kolaylığı sağlayan
ambalajlara ise dıĢ ambalaj denir.
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Resim 2.1: Ambalajlama

2.2.1. Ġç Ambalaj Materyalleri
Ġç ambalaj materyalleri gıdayı atmosferik oksijenden, ıĢıktan, mikroorganizmalardan,
mekanik hasarlardan ve yabancı aroma sinmesinden korumalıdır. Ayrıca depolama sırasında
nem kaybını önlemek ve böylece don yanığını engellemek için su buharı sızdırmaz özellikte
olmalıdır. Gaz geçirgenliği de sınırlı olduğu takdirde ambalajdan aroma giriĢ ve çıkıĢı
önlenmiĢ olur.
DondurulmuĢ sebze ve meyvelerin iç ambalaj materyalleri çoğunlukla plastik
menĢelidir. Poliolefinler, poliesterler ve torba materyalleri en çok kullanılan plastik ambalaj
materyallerindendir.

Resim 2.2: Polipropilen ambalaj



DondurulmuĢ ürünlerin ambalajlanmasında geçirgenlik özelliği bakımından
polipropilenden üretilmiĢ torbalar yaygın olarak kullanılmaktadır.



DonmuĢ ürünlerin doğrudan fırında ısıtılabilmesi için poliesterlerden yapılan
ambalajlar kullanılır.
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DondurulmuĢ sebze ve meyvelerin ambalajlanmasında poliolefinlerden yapılmıĢ
torba tipi ambalajlar da sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca tek veya çift yönde
gerdirilmiĢ filmler ile büzüĢerek saran filmler de yaygın olarak kullanılan
plastik ambalaj materyallerindendir.

Resim 2.3: Poliolefin ambalaj

2.2.2. DıĢ Ambalaj Materyalleri
DıĢ ambalaj materyallerinde aranan temel nitelik istiflemek için yeterince dayanıklı ve
yağlanmaya karĢı dirençli olmasıdır.
DondurulmuĢ ürünlerin dıĢ ambalajlanmasında kâğıt, karton ve mukavva menĢeli
ambalajlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu materyaller, ambalaj olarak doğrudan
kullanılamaz. Nem kaybı oluĢacağı için genellikle LDPE (Low Density Polyethylene-düĢük
yoğunlukta polietilen) ile ekstruzyon (sıcaklık ve basınç altında plastiğe Ģekil verme)
kaplanmıĢ olarak kullanılır.


IQF yöntemiyle dondurulmuĢ parmak patates, bezelye gibi ürünlerin
ambalajlanmasında polietilen kaplanmıĢ kraft kâğıdından yapılmıĢ torbalar
kullanılmaktadır.



IQF yöntemiyle üretilerek daha sonra baĢka ürüne iĢlenmek üzere hazırlanmıĢ
ürünlerin ambalajlanmasında 55 galonluk variller oldukça elveriĢlidir. Bu
variller ister tamamen metalden isterse gövdesi kraft kâğıdından yapılmıĢ olsun,
her durumda içi polietilenle kaplanmıĢ olmalıdır.

Resim 2.4: Ġç ve dıĢ ambalaj malzemesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
DondurulmuĢ yeĢil fasulyeleri ambalajlamak için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını
uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ĠĢ kıyafetinizi giyiniz.
 Ellerinizi her çalıĢma öncesinde yıkayınız ve dezenfekte ediniz.
 Takılarınızı çıkartınız.
 Ambalajlama materyalini
hazırlayınız.
 Ürün dolumunu yapınız.
 Tartınız.
 Bantlayınız.

 Etiketleyiniz.

 Palete diziniz.
 Depoya sevk ediniz.

 MüĢteri isteğine göre uygun ambalaj
materyalini hazırlayınız.
 Büyük ambalaj materyali kullanılacaksa
mukavva kolinin içine plastik menĢeli bir
materyal mutlaka konulmalıdır.
 Ambalaja uygun miktarda ürünü doldurunuz.
 Dolum iĢlemi tamamlanınca uygun araçla
tartım yapınız.
 Kolilerin ağzını nem kaybı oluĢmaması için
bantlayınız.
 Kolilerin üzerine ürünle ilgili bilgileri yazınız
ya da yazılı olan etiketleri yapıĢtırınız.
 Plastik ambalajları ürün ve firmayla ilgili
bilgiler içerecek Ģekilde etiketleyiniz.
 Etiketleme makinesi kullanınız.
 AmbalajlanmıĢ ürünleri düzgün bir Ģekilde
palete diziniz.
 Ürünleri sevkiyata kadar muhafaza etmek için
depoya gönderiniz.
 Kayıt iĢlemlerini yapınız.

 ĠĢ güvenliği ilkelerine uyarak araç gereçleri dikkatli kullanınız.
 Zamanı iyi kullanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME DEĞERLENDĠRME

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.
AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz.
1. Sebze ve meyveleri dıĢ etkenlerden korumak amacıyla yapılan iĢleme ne ad verilir?
A) Depolama
B) Transfer etme
C) Ambalajlama
D) Üretim
E) Ön iĢlemler
2. AĢağıdakilerden hangisi ambalaj materyalinin sahip olması gereken özelliklerden
değildir?
A)
Sağlığa zararlı nitelikte olmamalıdır.
B)
Islanmaz nitelikte olmalıdır.
C)
Kolay iĢlenebilmelidir.
D)
Gıdaya renk, tat ve koku vermelidir.
E)
Gıdaya renk, tat ve koku vermemelidir.
3. Gıdayı atmosferik oksijenden, ıĢıktan, mikroorganizmadan, mekanik hasardan koruması
gereken ambalaj maddesi hangisidir?
A)
Ġç ambalaj malzemesi
B)
DıĢ ambalaj malzemesi
C)
Depolama ambalajı
D)
Tüketim ambalajı
E)
Etiket malzemesi
4. Kâğıt menĢeli ambalaj materyalinde nem kaybı oluĢacağı için hangi materyalle
kaplanmalıdır?
A)
Poliolefin
B)Poliester
C) LDPE
D)
Polipropilen
E) Kalın kâğıtla
5. AĢağıdakilerden hangisi dıĢ ambalaj materyallerinde aranan temel özelliklerdendir?
A)
Koku sızdırmamalıdır.
B)
Neme direnç göstermelidir.
C)
Isı geçirmemelidir.
D)
Ġstiflemek için yeterince dayanıklı olmalıdır.
E)
IĢık geçirmemelidir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
DondurulmuĢ tane mısırları ambalajlayınız.
değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz.

Yaptığınız

Değerlendirme Ölçütleri
1.

ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?

2.

Takılarınızı çıkarttınız mı?

3.

Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?

4.

Ambalaj materyalini hazırladınız mı?

5.

Dolum iĢlemini gerçekleĢtirdiniz mi?

6.

Tarttınız mı?

7.

Kolileri bantladınız mı?

8.

Etiketlediniz mi?

9.

Palete dizdiniz mi?

iĢlemleri

aĢağıdaki

Evet

Hayır

10. Depoya sevk ettiniz mi?
11. Araç gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
12. ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
13. ĠĢi size verilen sürede tamamladınız mı?
14. ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?
15. ÇalıĢmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?
16. ĠĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
DondurulmuĢ meyve ve sebzeyi standart Ģartlara uygun depolayabileceksiniz.

ARAġTIRMA



DondurulmuĢ ürünler için soğuk zincirin önemini ve nasıl uygulandığını
araĢtırınız.
Depolama sırasında donmuĢ üründe meydana gelebilecek olumsuz geliĢmelerle
ilgili bilgi toplayınız.

3. DEPOLAMA
3.1. Soğutma Sistemleri
DondurulmuĢ ürünlerin depolanması, en az üretimi kadar önemlidir. Zira ürünün en az
-18 / -20˚C’de depolanması, hem muhafazanın hem de kalitenin ayrılmaz bir parçasıdır.
DondurulmuĢ sebze ve meyveler;

Dondurma tesisinin üretim deposu,

Transit deposu ve

Perakende satıĢ deposu olmak üzere 3 farklı yerde depolanır.
Bu depolarda ve depolar arası taĢımalarda ürün sıcaklığı -18˚C’den sıcak olmamalı ve
asla çözünmemelidir. Bu amaçla taĢıma sırasında frigorifik araçlar kullanılmalıdır. Bu olay
soğuk zincirdir ve EU-92/1 EEC’ye uygun Hızlı DondurulmuĢ ve DondurulmuĢ Gıda
Maddelerinin Depolanması, Muhafazası ve TaĢınması Esnasındaki Sıcaklıkların Ġzlenmesi
Hakkında Tebliğ ile Ģartları yasal olarak belirtilmiĢtir.
Genel olarak gıda maddelerinin tat, koku gibi karakteristik özelliklerinin tüketim
aşamasına kadar bozulmalarını önleyecek soğuk ortamlarda korunması soğuk zincir olarak
tanımlanmaktadır. Dondurulmuş gıda sektöründe soğuk zincir hayati bir önem taşımaktadır.
Gıdaların, -40ºC’lik ortamda dondurulduktan tüketime kadar olan süreçte, -18ºC (Bu sıcaklık
ürün çeşidine ve amaçlanan depolama süresine göre değişebilmektedir.)'ye düşürülen ısı
ortamında depolanması ve taşınması gerekmektedir. Zincirin halkalarından bir tanesinin
kopması ürünün niteliğini bozmakta ve kalitesini etkilemektedir.
Dondurulmuş gıdalar kalitenin korunması amacıyla, dondurulma işleminin ardından
hemen paketlenerek fabrika deposuna alınmaktadır. Fabrika depo sıcaklığı Uluslararası
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Soğuk Tekniği Enstitüsü'nün önerisine göre -30ºC ve depolama süresi 150 gün olmalıdır.
Dağıtım ve perakendeci depoları ile süpermarket derin dondurucularındaki sıcaklığın ise
-18ºC’de olması zorunluluğu vardır. Fabrikadan, dağıtım depolarına ve tüketime
sunulan noktaya kadar taĢınması iĢlemleri, dondurulmuĢ gıdaların ısısının -18ºC’de
korunduğu frigorifik araçlarla yapılmaktadır. Görüldüğü üzere yükleme, taĢıma ve boĢaltma
iĢlemleri soğuk zincirin en hassas halkalarıdır.

3.2. DondurulmuĢ Ürün Deposu
Sebze ve meyveleri donduran fabrikanın ürünleri sevkıyata kadar muhafaza ettiği
depodur.

Resim 3.1: DonmuĢ muhafaza deposu

3.2.1. Özellikleri
DondurulmuĢ ürün deposu, tek katlı ve yüksekliği en az 6-8 m olmalıdır. Isı
geçirgenliğine karĢı yalıtılmalıdır. Ġç kısımdan nem yalıtımı da yapılmalıdır. Depo tabanının
yalıtımı da ayrı bir önem taĢır. Özellikle aralıksız çalıĢılacak büyük depolar kurulurken yer
altı suyunun düzeyi ölçülmeli, yüksekse tabandan sızan soğuğun, zamanla yer altı suyunu
dondurarak binada çeĢitli çatlakların oluĢması önlenmelidir. Soğuğun derinlere sızması ya
taban yalıtımı yapılarak ya da deponun tabanı boyunca doğal hava sirkülasyon kanalları
bırakılarak önlenmelidir.

Resim 3.2: Soğuk depo kapısı

26

3.2.2. Depo YerleĢtirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
DondurulmuĢ ürünler depoya, paletler üzerinde düzenlenerek bloklar hâlinde
yerleĢtirilir. Kullanılan ambalaj ve palet tipine bağlı olarak istif yüksekliği 3-6 m arasında
değiĢir. DondurulmuĢ ürün deposuna yerleĢtirilecek ürün miktarı parçacık hâlindeki sebzeler
için 1m3 depo hacmine yaklaĢık 400-500 kg, meyveler için ise aynı birim hacme 600-750 kg
civarında olmalıdır.
Ambalajlar depoya yerleĢtirilirken doğal hava sirkülasyonunu sağlamak için tabandan
yaklaĢık 10 cm duvarlardan ise 20-30 cm boĢluk kalacak Ģekilde yerleĢtirilmelidir.

3.2.3. Depo Kontrolü
DondurulmuĢ ürünlerde kaliteyi olumsuz yönde etkileyen temel faktör depo
sıcaklığındaki dalgalanmalardır. Depo sıcaklığı kontrol edilmelidir. Depo kapısının gereksiz
açılmaları kesinlikle önlenmelidir. Ayrıca soğutma sisteminin arızaları da depo
sıcaklığındaki dalgalanmaları artırır. Depolama esnasında da nem kaybı için gerekli önlemler
alınmalıdır. Ayrıca evaporatör ile depo sıcaklığı arasındaki ısı farkı 5-8˚C’yi aĢmamalı, depo
nemi % 80-90 aralığında sabit tutulmalıdır.
Dondurulmuş ürünlerin üretim tesisinden depoya, depodan ana dağıtım deposuna,
oradan da perakende satış noktalarına taşınması ve muhafazası esnasında soğuk
zincirin kırılmaması ve her aşamanın sıcaklık kontrolünün yapılması zorunludur.
Ġnsanların tüketimine sunulan hızlı dondurulmuĢ gıda maddelerinin depolanması,
muhafazası ve taĢınması sırasında sıcaklık takibinin yapılmasında aĢağıdaki hususlara dikkat
edilir.





Hassasiyeti +/- 0,5 olan, -30 ile +30˚C arasında ölçüm yapabilen uygun cihazlar
ile sık ve düzenli aralıklarla ortam sıcaklığının takibi yapılmalıdır.
Kayıtlı taĢınırlarda, ölçüm cihazları yetkili otoriteler tarafından onaylanmalıdır.
Sıcaklık kayıtları, operatör tarafından günlük kayıt altında tutulmalı ve bu
kayıtlar, gıdanın türüne göre en az bir yıl veya daha fazla süre ile saklanmalıdır.
Bölgesel dağıtım esnasında ve perakende satıĢ kabinlerindeki depolamalarda
ortam sıcaklığı en az bir tane kolayca görülebilen termometre ile ölçülmelidir.
Termometre, açılan perakende satıĢ kabinlerinde hava akımı yönünde olmalı ve
maksimum yükleme çizgisi seviyesindeki sıcaklığı göstermelidir.

3.2.4. Deponun Bakım ve Temizliği
DonmuĢ ürünlerin muhafaza edildiği soğuk depolarda kapsamlı bakım ve temizlik
iĢlemi sezon sonlarında, depo boĢken yapılır. Zira depoda ürün varken ortam ısısı, ıslak
temizlik yapmaya müsait değildir. Ancak kuru temizlik yapılarak düzen sağlanabilir.
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Soğuk depolarda bakımı gerektiren en önemli sorun fanlarda oluĢacak karlanmadır.
Karlanmanın oluĢması soğutma verimini düĢürür. Bu nedenle kontrol altında tutularak
karlanma takip edilerek çözülmelidir. Çözdürme iĢlemini iĢletme belirler. Ancak daha çok
kompresörde sıkıĢtırılmıĢ sıcak gaz verilerek çözdürülür.

Resim 3.3: Soğuk depo fanları

Resim 3.4: Fanların bakımı

3.3. Dondurularak Saklanan Gıdalarda Depolama AĢamasındaki
DeğiĢiklikler
DondurulmuĢ bir ürünün kalitesinde depolama sıcaklık ve süresinin çok önemli etkisi
vardır. Herhangi bir gıda maddesi ne kadar iyi Ģekilde dondurulmuĢ olursa olsun uygun
Ģekilde depolanmayarak çözülmüĢse önemli bir kalite kaybı oluĢur. Bu süreçte oluĢan
değiĢimler hem kümülatiftir, (gittikçe artan) hem de geri dönüĢü yoktur. Depolamada oluĢan
değiĢikliklerin baĢında rekristalizasyon ve enzimatik değiĢimler gelmektedir.

3.3.1. Rekristalizasyon
Rekristalizasyon, dondurulmuĢ gıdadaki suyun katı faza dönüĢmesiyle oluĢmuĢ
kristallerin daha sonra sayısında, boyutunda, Ģeklinde ve yöneliĢinde oluĢan her türlü
değiĢiklik olarak tanımlanabilir. Rekristalizasyonun baĢlıca sebebi, dondurulmuĢ gıdaların
depolanması ve taĢınması sırasındaki ısı dalgalanmalarıdır. Hızlı dondurmanın sağladığı
avantajlar, uygun olmayan koĢullar nedeniyle oluĢan rekristalizasyon sonucu kaybolur.
DonmuĢ gıdalarda yaygın olarak izomas rekristalizasyon, gezgin rekristalizasyon ve
yapıĢma (birleĢme) rekristalizasyon olmak üzere 3 tip rekristalizasyon görülür.


Ġzomas rekristalizasyon, düzensiz bir Ģekilde ve bu nedenle hacmine göre
geniĢ bir yüzey alanına sahip bir kristalin zamanla daha derli toplu bir yapıya
dönüĢme eğilimi göstermesidir. Bu Ģekilde kendi içinde daha az yüzey alanına
sahip kristal bir yapı oluĢturur.
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Gezgin rekristalizasyonda ise depolama sırasında belli bir sıcaklıkta üründe
bulunan buz miktarı sabit kalırken kristal sayısı azalır ve kristallerin boyutu
büyür. Kristaller daima yüzey alanlarını küçültme yönünde eğilim gösterir. Bu
eğilim, dalgalanan sıcaklıkta daha fazla artmaktadır. Bu yolla küçük kristaller
kaybolurken büyükler gittikçe irileĢir. Kristallerin büyümesi, hangi yolla
gerçekleĢirse gerçekleĢsin dondurulmuĢ sebze ve meyvelerde doku hasarına
neden olarak kalitenin düĢmesine yol açar.



YapıĢma rekristalizasyonu, yan yana gelerek birbirlerine değen kristallerin
birleĢmesi, toplam yüzey alanının küçülerek boyutlarının büyümesi ve sayısının
azalmasıdır. YapıĢma rekristalizasyonu, özellikle küçük kristaller arasında
gerçekleĢmektedir.

3.3.2. Enzimatik DeğiĢmeler
Enzimlerin katalize ettiği biyokimyasal reaksiyonlar dondurulmuĢ sebze ve
meyvelerin depolanması sırasında oluĢan ve olumsuz yönde etkileyen en önemli
değiĢikliklerden birisidir. Lipaz, lipoksigenaz, peroksidaz, polifenoloksidaz ve sistin liyaz
gibi enzimler renk, tat ve koku gibi duyusal niteliklerde önemli değiĢimlere neden olur.
Sebzeler haĢlanarak bu değiĢim minimuma indirilebilirken meyveler haĢlanamadığı için SO2,
askorbik asit gibi bileĢiklerden yararlanılır. Bu iĢlemlerin uygulanıĢı “Sebze ve Meyvelerde
Ön ĠĢlemler” modülünde ayrıntılı olarak verilmiĢtir. Dondurulacak meyvelerin enzim
aktivitesini sınırlamak için Ģekerle karıĢtırılarak dondurulması yararlı bir uygulamadır, ancak
çözülme sırasında taze meyveden farklı nitelikte yeni bir ürün ortaya çıkması istenmeyen bir
özelliktir.
Rekristalizasyon ve enzimatik değiĢimlerin dıĢında depolama sırasında, pH
derecelerinde hafif bir düĢüĢ, nem kaybı ve don yanığı gibi durumlar da görülebilmektedir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

DondurulmuĢ yeĢil fasulyeleri uygun Ģekilde depolamak için aĢağıdaki iĢlem
basamaklarını uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ĠĢ kıyafetinizi giyiniz.
 Ellerinizi her çalıĢma öncesinde yıkayınız ve dezenfekte ediniz.
 Takılarınızı çıkartınız.
 Soğutma sistemlerini çalıĢtırınız.
 Ġstenilen soğukluğu elde ediniz.
 Soğukluk derecesini kontrol ediniz.
 Ambalajlanan ürünleri depoya
yerleĢtiriniz.
 Deponun kapağını kapatınız.
 Depodan mal çıkıĢını fifo kuralına
uygun yapınız.
 Ürünleri soğuk zinciri kırmayacak
Ģekilde seri biçimde nakliye aracına
yükleyiniz.

 Sistemin genel bakımdan geçmiĢ
olmasını sağlayınız.
 ĠĢletmenin belirlediği depo ısısına
gelmesi için gerekli süreyi bekleyiniz.
 Isı derecesini hassas ölçüm yapabilen
termometreler kullanınız.
 Paletlenen ürünleri belli bir sistem
dâhilinde istifleyiniz.
 Depo kapağının ısı sızdırmadığından
emin olunuz.
 Kayıt iĢlemlerini düzgün tutunuz.
 Sevkiyat sırasında hızlı çalıĢınız.

 ĠĢ güvenliği ilkelerine uyarak araç gereçleri dikkatli kullanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME DEĞERLENDĠRME

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.
AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz.
1. Ürünlerin sevkiyata kadar muhafaza edilmesi olarak tanımlanan kavram aĢağıdakilerden
hangisidir?
A)
Depolama
B) Ambalajlama
C) Etiketleme
D)
ĠĢleme
E) Oda ısısında bekletme
2. DondurulmuĢ ürürünler için Uluslararası Soğutma Teknikleri Enstitüsü'nün önerilerine
göre depolama ısı ve sürenin ne kadar olması gerekir?
A)
-26ºC 200 gün
B) -20ºC 6 ay
C) -18ºC 1 yıl
D) -30ºC 150 gün
E) -18ºC 150 gün
3. AĢağıdakilerden hangisi üretim deposunun sahip olması gereken özelliklerden değildir?
A)
Isı yalıtımı yapılmalıdır.
B)
Nem yalıtımı yapılmalıdır.
C)
Depo tabanı yalıtılmalıdır.
D)
Depo tabanı yalıtımsız olmalıdır.
E)
Doğal hava sirkülasyon kanalları olmalıdır.
4. AĢağıdakilerden hangisi depo yerleĢtirilirken dikkat edilecek hususlardandır?
A)
Ürünler depoya geliĢigüzel yerleĢtirilmelidir.
B)
Depoya yerleĢtirilen ürürün miktarı standartlara uygun olmalıdır.
C)
Ürünler tabana yerleĢtirilmelidir.
D)
Ürünler duvarlara bitiĢik yerleĢtirilmelidir.
E)
Hepsi
5. DondurulmuĢ ürünlerde kaliteyi olumsuz yönde etkileyen temel faktör hangisidir?
A)
Isının -18ºC’de stabil kalması
B)
Uygun olmayan ön iĢlem yapılması
C)
Isı dalgalanmaları
D)
Uygun olmayan kalibrasyon
E)
Hiçbiri

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
DondurulmuĢ mısırları uygun Ģekilde depolayınız. Yaptığınız iĢlemleri aĢağıdaki
değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?

2.

Takılarınızı çıkarttınız mı?

3.

Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?

4.

Soğutma sistemlerini çalıĢtırdınız mı?

5.

Ġstenilen soğukluğu elde ettiniz mi?

6.

Soğukluk derecesini kontrol ettiniz mi?

7.

Ambalajlanan ürünleri depoya yerleĢtirdiniz mi?

8.

Deponun kapağını kapattınız mı?

9.

Depodan mal çıkıĢını fifo kuralına uygun yaptınız mı?

10.

Ürünleri soğuk zinciri kırmayacak Ģekilde seri biçimde
nakliye aracına yüklediniz mi?

11.

Araç gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?

12.

ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?

13.

ĠĢi size verilen sürede tamamladınız mı?

14.

ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?

15.

ÇalıĢmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?

16.

ĠĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı “Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu modül kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.
AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz.
1. Gıda maddelerinin yapısında bulunan ısı enerjisinin bir soğutucuya aktarılarak
uzaklaĢtırılmasıyla, hücre içi ve hücre dıĢındaki suyun faz değiĢtirerek sıvı hâlden buz hâline
geçmesi olarak tanımlanan kavram aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Dondurma
B)
ġoklama
C)
Derin dondurma
D)
Soğukta saklama
E)
Hiçbiri
2. AĢağıdakilerden hangisi dondurulmuĢ gıdaların diğer saklama türlerine göre
avantajlarından değildir?
A)
Katkı maddesi içermemeleri
B)
Uygun ortamlarda uzun süre saklanmaları
C)
Pratik gıda maddeleri olmaları
D)
Her yerde saklanabilmeleri
E)
Tat ve kokularını muhafaza etmeleri
3. Ġyi izole edilmiĢ soğuk oda Ģeklindeki dondurma sistemi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Durgun havada dondurma
B)
Tünel tipi dondurucular
C)
Daldırarak dondurma
D)
Kriyojenik sıvılarla dondurma
E)
Hiçbiri
4. AĢağıdakilerden hangisi her gıda parçacığının ayrı ayrı ve hızlı bir Ģekilde dondurulduğu
yöntemdir?
A)
IQF
B)
Kriyojenik sıvı ile dondurma
C)
Spiral tünel
D)
Ġndirekt kontakt yöntemi
E)
Hiçbiri
5. AĢağıdakilerden hangisi ambalajlamanın amaçlarından değildir?
A)
DıĢ etkenlerden korumak
B)
Güzel görünümünü sağlamak
C)
Korumak
D)
Kolay taĢımak
E)
Depolama kolaylığı sağlamak
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6. DonmuĢ ürünlerin doğrudan fırında ısıtılabilmesi için kullanılan ambalaj materyali
aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Poliesterler
B)
Poliolefinler
C)
Polietilenler
D)
Polipropilenler
E)
Hepsi
7. Kâğıt menĢeli ambalaj materyallerinin iç ambalaj olarak kullanılmamasının sebebi
aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Çabuk deforme olması
B)
Islanabilir oluĢu
C)
Nem kaybının oluĢumu
D)
Dayanıklı olmayıĢı
E)
Pahalı oluĢu
8. AĢağıdakilerden hangisi dondurulmuĢ sebze ve meyvelerin depolandığı yerlerden birisi
değildir?
A)
Dondurma tesisinin üretim deposu
B)
Frigorifik araç
C)
Transit deposu
D)
Perakende satıĢ deposu
E)
Hiçbiri değildir.
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.
9. Gıda iĢleme sanayinde, kullanılan teknoloji yanında …………… ……………..de kaliteli
ürün elde etmenin temel koĢuludur.
10. Sebze ve meyveler hemen iĢlenmeyecekse kısa süreli muhafazası için ……… ……
…….konur.
11. DondurulmuĢ sebze ve meyvelerde, amaç hücre içi ve hücre dıĢı sıvısının bulunduğu
yerde …………. donarak …………… …………..Ģeklinde kalmasıdır.
12. DondurulmuĢ ürünlerin ayıklanması çoğunlukla ………… yapılır.
13. Ġç ambalaj materyalleri gıdayı ………………… …………………..korumalıdır.
14. Kâğıt menĢeli ambalaj materyali genellikle …………… ile ekstruzyon kaplanmıĢ olarak
kullanılır.
15. Gıda maddelerinin tat, koku gibi karakteristik özelliklerinin tüketim aĢamasına kadar
bozulmalarını önleyecek soğuk ortamlarda korunması ………… ………… olarak
tanımlanmaktadır.
Elle
Soğuk zincir
Soğuk odaya

LDPE
Kaliteli ham madde
Makine ile
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Atmosferik oksijenden
Hızla/Küçük kristaller
Depoya

Parantez içlerine aĢağıdaki cümleler doğru ise “D”, yanlıĢ ise “Y” yazınız.
16. ( ) IQF yöntemiyle üretilerek daha sonra baĢka ürüne iĢlenmek üzere hazırlanmıĢ
ürünlerin ambalajlanmasında 55 galonluk variller oldukça elveriĢlidir.
17. ( ) Fabrikadan, dağıtım depolarına ve tüketime sunulan noktaya kadar taĢınması
iĢlemleri, dondurulmuĢ gıdaların ısısının -18ºC’de korunduğu frigorifik araçlarla
yapılmaktadır.
18. ( ) Soğuk depolarda bakımı gerektiren en önemli sorun ıslak temizliğin yapılması ile
ilgilidir.
19. ( ) Enzimatik değiĢimin baĢlıca sebebi, dondurulmuĢ gıdaların depolanması ve
taĢınması sırasındaki ısı dalgalanmalarıdır.
20. ( ) Lipaz enzimi sebze ve meyvelerde renk, tat ve koku gibi duyusal niteliklerde önemli
değiĢimlere neden olur.

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise uygulamalı teste geçiniz.

35

UYGULAMALI TEST
Dondurulmaya elveriĢli viĢneleri iĢletmeye alınız. Dondurarak ambalajlayınız ve
uygun Ģartlarda depolayınız. Yaptığınız iĢlemleri aĢağıdaki değerlendirme tablosuna göre
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?

2.

Takılarınızı çıkarttınız mı?

3.

Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?

4.

ViĢnelerin istenen özellikte olup olmadığını kontrol ettiniz
mi?

5.

ViĢneleri iĢlenmek üzere iĢletmeye aldınız mı?

6.

Saplarını ayıkladınız mı?

7.

Yıkadınız mı?

8.

Sınıflandırdınız mı?

9.

Ayıkladınız mı?

10. Çekirdeklerini çıkarttınız mı?
11. IQF’ye aldınız mı?
12. Belirtilen süre ve ısıyı takip ettiniz mi?
13. Ambalaj materyalini hazırladınız mı?
14. Dolum iĢlemini gerçekleĢtirdiniz mi?
15. Tarttınız mı?
16. Kolileri bantladınız mı?
17. Etiketlediniz mi?
18. Palete dizdiniz mi?
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Hayır

19. Soğutma sistemlerini çalıĢtırdınız mı?
20. Ġstenilen soğukluğu elde ettiniz mi?
21. Soğukluk derecesini kontrol ettiniz mi?
22. Ambalajlanan ürünleri depoya yerleĢtirdiniz mi?
23. Deponun kapağını kapattınız mı?
24. Depodan mal çıkıĢını FĠFO kuralına uygun yaptınız mı?
25. Ürünleri soğuk zinciri kırmayacak Ģekilde seri biçimde
nakliye aracına yüklediniz mi?
26. Araç gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
27. ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
28. ĠĢi size verilen sürede tamamladınız mı?
29. ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?
30. ÇalıĢmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?
31. ĠĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise modülü tamamladınız, tebrik ederiz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

C
A
D
C
A
C
B
D
A
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

C
D
A
C
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

A
D
D
B
C
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

B
D
A
A
B
A
C
B
Kaliteli ham madde
Soğuk odaya
Hızla/küçük kristaller
Elle
Atmosferik
oksijenden
LDPE
Soğuk zincir
D
D
Y
Y
Y

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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