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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Konservecilik, insanların besinleri, besin değerlerini kaybetmeden saklamak için
geliĢtirdikleri bir yöntemdir.
“Meyve ve sebzelerin bir kısmında su oranı % 97’ye kadar çıkmaktadır. Bu, basitçe
mikrop dediğimiz bakterilerin üremesi için mükemmel bir ortamdır. Bunlar 20 ile 40°C
arasında neme ve bazı Ģartlara bağlı olarak çok çabuk ürerler. Gıdaları meydana getiren ana
maddelerden karbonhidratları, protein ve yağları parçalayan bu mikroplar, gıdaların renk,
koku, tat ve yapılarını bozduğu için gıdaların beslenme değerlerini de ortadan kaldırır.
Mikrop dediğimiz bakterilerin yüksek ısı uygulayarak yok edilmeleri, konserveciliğin
esasıdır. Mikropların faaliyetleri 65°C’den yukarı sıcaklıkta azalır. Mayalar kaynama
sıcaklığında, bakteriler ise 100°C sıcaklığın üzerinde ölürler. Konserve yapılacak meyve ve
sebzeler 100°C’de çeĢitli cinste ve hava geçirmeyecek Ģekilde yapılmıĢ kaplarda belirli
zaman bekletilirler. Böylece sebze ve meyveyi bozan bakteriler ölmüĢ olur.” Bu bilgiler
konserve teknolojisinde çok önemlidir.
Bu modülü baĢarı ile bitirdiğiniz takdirde konserve sebze ve meyve sektörünün temel
iĢlemleri olan pastörizasyon ve sterilizasyon, inkübasyonun temel ilkeleri, etiketleme,
kolileme ve depolama hakkında gerekli bilgilere sahip olabileceksiniz. Ayrıca sektörde
kalifiye personel olarak çalıĢma imkanı bulabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Konserveleri ürüne uygun sıcaklık - sürede pastörize ve sterilize edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Pastörizasyon ve sterilizasyon arasındaki farkı araĢtırınız.

1. ISIL ĠġLEM
Gıdaların bozulmasına neden olabilecek mikroorganizmaları ısı etkisiyle inaktive
etmek suretiyle, gıdalara sürekli dayanıklılık kazandırma iĢlemine “ısı uygulayarak
muhafaza” yöntemi denir. Bu amaçla uygulanan ısıtmaya ise “ısıl iĢlem” denir.
Isıl iĢlem öncesi cam kavanozlara uygulanan vakum dedektörden geçirme iĢlemi,
bozulma riski yüksek kavanozların ısıl iĢlem öncesi ayrılarak firesi düĢük konserve üretimi
açısından çok faydalı bir iĢlemdir. Bu iĢlemde kavanoz vakum dedektörün altından geçerken
az vakum yapmıĢ veya vakum yapmamıĢ kavanozlar hat üzerinde sistem tarafından ayrılırlar
ve bunlar tekrar kapatma makinesine verilerek kapanmaları sağlanır.
Hermetikli olarak kapatılan konserve kabı içinde bulunan mikroorganizmalar, ısıl
iĢlemlerle (pastörizasyon veya sterilizasyon) öldürülerek konserve, mikrobiyolojik açıdan
dayanıklı hale getirilir. Ayrıca gıdanın yapısında bulunan enzimler de inaktif hale getirilerek,
gıdaların uzun süre bozulmadan saklanması sağlanır.
Genel olarak 100°C’nin üzerindeki sıcaklık derecelerinde uygulanan ısıl iĢlemlere
“sterilizasyon”, 100°C veya bunun altındaki sıcaklık derecelerindeki ısıl uygulamalara
“pastörizasyon” adı verilmektedir.
Ġlke olarak; pH’si 4,5’in altında olan gıdalar (meyveler, meyve suları, domates
ürünleri vs.) pastörize, pH’si 4,5’in üzerinde olan gıdalar (sebzeler, et ve balık konserveleri
vs.) ise sterilize edilirler.
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Her iki yöntemde de ortak amaç, konserveleri bozan ve yapılırken onlarla birlikte
kavanozlara giren mikroorganizmaları öldürerek zararsız hale getirmek ve dolayısıyla
konservelerin bozulmalarını önleyerek, dayanmalarını sağlamaktır.


Isıl iĢlemin baĢlıca hedefleri:

Tüm patojen mikroorganizmaları öldürmek.

Patojen olmasa dahi, normal depolama koĢullarında o gıdada bozulmaya
neden olabilecek tüm mikroorganizmaları öldürmek.



Enzimleri inaktive etmek.



Tüm bu hedeflere ulaĢırken gıdanın kalitesinde ve besleme değerinde en az
olumsuzluğa neden olmak.

100°C’ye kadar olan ısıl iĢlemlerin yapıldığı cihazlara “pastörizatör”, 100°C’nin
üzerindeki ısıl iĢlemlerin yapıldığı cihazlara ise sterilizatör veya yaygın olarak
isimlendirildiği gibi “otoklav” denir. DeğiĢik amaçlara uygun Ģekil ve özellikte yapılmıĢ
birçok tip otoklav ve pastörizatörler bulunmaktadır. Bu ekipmanların ısıtılmaları, daima
buharla sağlanmaktadır.

1.1. Pastörizasyon
85-100°C arası ısıda yapılan dayandırma olup bu yöntemle meyve konserveleri,
domates konserveleri, domates suyu, meyve suları, meyve ezmeleri ile salçalar dayandırılır.
Pastörizasyon normal atmosfer basıncı altında yapılır.
Daha çok meyvelerde zararlı etkisi olan maya ve küf mantarlarını etkisiz hale
getirmek için pastörizasyon yapılır. En basit sterilizasyon düzeni, buharla doğrudan veya
dolaylı olarak ısıtılan uygun büyüklük ve Ģekilde, su dolu bir kazandır.
Pastörizasyon amacıyla iĢletmede, zaten mevcut olan dik otoklavlar, kapağı açık
olarak kullanılabilir. Bu uygulamada konserve kapları, büyük tel sepetler içine yerleĢtirilip
kazanda kaynamakta olan suya daldırılır ve burada belli süre tutularak, pastörize edilirler.
ĠĢlem sonrası kavanozlar, temiz, yumuĢak ve kuru bir bezle silinip temizlendikten
sonra kapaklarının içeriye doğru çökük olup olmadığına bakılır. Eğer kapaklar içeriye doğru
çökmüĢ ise kavanozlar içerisinde iyi vakum oluĢmuĢ demektir. Bu da konservenin normal
pastörize yapıldığını gösterir. Sonra kavanozlar, serin, kokusuz, rutubetsiz ve güneĢ ıĢığı
olmayan yerlerde saklanırlar.
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1.1.1. Pastörizatör ÇeĢitleri


Basınçsız otoklav tipi pastörizatörler:


Dik otoklavların kapağı açık Ģekilde içi su doldurularak ürüne ısıl iĢlem
uygulandığı,



Yatık otoklavların içine ürün konduktan sonra kapağı kapatılıp, içine su
doldurulup buharla içinin istenen sıcaklığa kadar ısıtılması Ģeklinde
basınçsız uygulamaların yapıldığı çeĢitlerdir.

Bu iĢlem esnasında kavanoz veya tenekelerin birbirine zarar vermemesi
(çizilmeleri, fiziksel hasarları önlemek) için aralarına lastik vs. darbeleri
yumuĢatıcı seperatörler konmalıdır.


Tünel pastörizatörler: Hem kutu hem de kavanozların pastörizasyonuna
uygundur. Kapatma makinesini terk eden kutu veya kavanozlar, bir konveyör
bant yardımıyla tünele ulaĢırlar ve tünele yan yana dizili olarak girerler.

Resim 1.1. Tünel pastörizatör

Tünelde, tünel geniĢliğince yer alan (1) yere paralel bir yürür sistemle taĢınırlarken
farklı bölümlerde sıcaklığı değiĢik duĢ üniteleri altından geçerek iĢlem tamamlanır. Tünelin
son bölümünde ise sıcaklığı gittikçe düĢen duĢ altında yoluna devam edip yaklaĢık olarak
merkez sıcaklığı 40ºC’de, soğumuĢ olarak tüneli terk ederler. Bu sistemler otomatik çalıĢır.
Tünel pastörizatörlerin diğer bir türü de (2) daldırmalı tipte olanlardır. Bu cihazlarda
tünel giriĢinde sıcak su duĢu bulunur, orta bölümde götürücü bant sistem sıcaklığı sabit bir
sıcak su havuzu içine dalarak ilerler ve ürün bu bölümde pastörize olur, bu bölümde ürünün
ne kadar ve ne sıcaklıkta kalacağı otomatik olarak ayarlanır, çıkıĢ bölümünde ise yine soğuk
duĢ uygulanarak hem soğuma, hem de ambalaj içi vakum sağlanmıĢ olur.
Tüm pastörizasyon iĢlemlerinde soğutma aĢamasında vakum oluĢurken ambalaj içine
patojen mikroorganizma giriĢi olmasın diye suyla birlikte pompalı bir dozajlama ünitesiyle
ayarlanarak sabit klor uygulaması yapılır. Soğutma iĢlemi ambalaj içindeki ürünün merkez
sıcaklığı, ambalajın iĢlem sonrası kendini kurutabileceği sıcaklık olarak belirlenmiĢ olan 40
°C civarına dek yapılır, merkez sıcaklığı 35°C’den daha soğuk olarak pastörizatörden
çıkması uygun değildir.
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1.1.2. Pastörizasyon Uygulanan Ürünler
Tüm meyve konserveleri ile domates ve biberden yapılan (Örneğin; közlenmiĢ biber,
ajvar) konserveler, salatalık konserveleri ve çeĢitli salata karıĢımı konserve çeĢitleridir.

Resim 1.2: Kavanoz konserve çeĢitleri

1.2. Sterilizasyon
100°C’nin üstündeki ısıda yapılan dayandırma yöntemi olup sebze konserveleri ile etbalık konserveleri ve hazır yemek konservelerine uygulanır. Sterilizasyon kapalı kaplarda ve
buhar basıncı altında yapılır.

1.2.1. Otoklavlar
100°C üzerindeki sıcaklılarda yürütülen tüm ısıl iĢlemler, otoklav adı verilen ve
atmosferik basınç üzerindeki bir basınçta çalıĢan kapalı düzeneklerde gerçekleĢtirilir. DüĢük
asit gıdalardaki bakteri sporlarının öldürülmesi ve böylece bu ürünlerin dayanıklı duruma
getirilmeleri, bu gıdaların 100°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda belli süreler tutulması suretiyle
sağlanabilir. Yani bu gıdaların dayanıklı hale gelebilmeleri ancak otoklavlarda sterilize
edilmeleri ile sağlanabilir.
Otoklavlarda ısıtma ortamı olarak doğrudan buhar veya su kullanılır. Her iki
uygulamanın yararlı yönleri vardır. Su kullanılırsa otoklav içinde ısı iletimini engelleyen
hava paketlerinin oluĢumu söz konusu olmaz. Buna karĢın buhar kullanılması, otoklavdaki
suyun ayrıca ısıtılması zorunluluğunu ortadan kaldırdığından daha az enerji harcanır, yani
daha ekonomiktir. Hemen Ģunu da vurgulamak gerekir ki kavanozların sterilizasyonuna
uygun donatılmıĢ bir otoklavda teneke kutular da baĢarı ile sterilize edilebilirler. Ancak
bunun aksi her durumda mümkün değildir.
Otoklavlar, sterilizasyon sırasında uygulanan basınç açısından normal otoklavlar,
basınçlı soğutmalı otoklavlar ve yüksek basınçlı otoklavlar olmak üzere
sınıflandırılmaktadır. Yapılarına göre ise yatık ve dik otoklav olarak gruplandırılırlar.
ÇalıĢma Ģekline göre ise sürekli ve kesik çalıĢan otoklavlar veya sabit ve döner otoklavlar
gibi çeĢitli guruplara ayrılabilmektedirler. BaĢlıca otoklav tipleri hakkında aĢağıda bilgi
verilmiĢtir.
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Klasik otoklavlar

Normal dik otoklavlar: Bu otoklavların yapıları basit olup en az 2,5 bar
basınca dayanıklı, silindirik bir kazan Ģeklindedir. Otoklavın çalıĢtırılması
esnasında basıncın izlenmesi yanında sıcaklığın da kontrolü sürekli
olarak yapılmalıdır. Aksi halde yetersiz sterilizasyona yol açılabilir.

ġekil .1.1: Kutuların doymuĢ buhar atmosferinde sterilizasyonu ve basınç altında soğutulmasına
uygun olarak donatılmıĢ dik otoklav

Bu otoklavlarda yürütülen sterilizasyonda otoklav basıncının sabit
kalmasına karĢın, kutu içeriğinin sıcaklığı arttıkça kutu iç basıncı da
yavaĢ yavaĢ artar. Eğer soğutma esnasında, otoklavdaki buharın aniden
dıĢarı bırakılması veya otoklava su verilerek yoğuĢturulması gibi yollarla,
otoklav basıncı hızla düĢürülürse konserve kabının hızla soğuyarak buna
uyabilmesi olanaksız olduğundan bu durumun en hafif sonucu, kutunun
yalancı bombaj oluĢturmasıdır. Daha etkili sonuçlar ise kenetin
zorlanmasıyla sızıntı, yani hermetik kapamanın bozulması, tenekelerde
büyük deformasyonlar, kavanozlarda kırılmalardır. Bu açıdan soğutma
boyunca etkili basıncın belli bir düzeyi aĢmaması için her türlü önlemin
alınması gereklidir.
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Basınçlı soğutmalı normal dik otoklavlar: Bu tip otoklavlarda soğutma
sırasında da aynen ısıtma aĢamasındaki gibi yeterli bir otoklav basıncı
egemendir. Bu basınç, ısıl iĢlem sırasındaki otoklav basıncına eĢit
düzeydedir. Otoklavda kalıĢ süresi tamamlanınca kapları soğutma
amacıyla otoklava genellikle otoklavın altından “3,5 bar”lık bir basınçla
soğutma suyu verilir. Otoklavdaki sıcak su ise sterilizasyon sırasında
uygulanan otoklav basıncından biraz yüksek bir basınçla açılan bir
ventille dıĢarı çıkar. Bu yolla otoklav basıncı, sterilizasyon sırasındaki
basınç düzeyinde hatta bundan biraz daha yüksek düzeyde
tutulabilmektedir. Burada kutu içeriği soğuk su ile aĢırı bir hızla
soğutulursa bu defa kutu içinde negatif bir basınç oluĢmaktadır, yani
vakum oluĢmaktadır. Bu durum özellikle büyük boy kutularda içe
çökmelere neden olduğundan bunu önlemek için soğutmanın ikinci
devresi basınçsız olarak sürdürülmelidir.

ġekil 1.2: Dik otoklav
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Yüksek basınçlı otoklavlar: Özellikle cam kaplar, büyük boyutlu teneke
kutular, alüminyum ve sentetik materyalden yapılmıĢ konserve
kaplarındaki gıdaların sterilize edilmesi amacıyla kullanılırlar. Bu
otoklavların basınçlı soğutmalı otoklavlardan farkları, ısıl iĢlem sırasında
otoklavda, doymuĢ buhar basıncına bağımlı olmaksızın otoklavda
hapsedilen hava yardımıyla yüksek bir basıncı sağlamalarıdır. Böylece
kutu iç basıncı dengelenebilmekte ve kullanılan konserve kabının
dayanabildiği etkili basınç sınırı aĢılmamaktadır. Bu otoklavlar,
çoğunlukla üstte bir sıcak su hazırlama tankı ile altta yatık bir otoklavdan
oluĢan sistemlerdir. Sıcak su hazırlama tankında, buharla istenen
dereceye dek ısıtılan su, konserveleri olduğu attaki otoklava pompalanır.
Bu esnada içerdeki hava sıkıĢarak otoklav basıncı, hava+buhar
basıncından oluĢan yüksek bir değere ulaĢır. Yani bu tip otoklavlardaki
basınç, doymuĢ buhar basıncı ile hava basıncından oluĢtuğu için otoklav
basıncı ile sıcaklık arasında bir iliĢki yoktur. ĠĢlem esnasında sıcaklık,
suyun alt ve üst tank arasında dolaĢımıyla sabit olarak tutulur. Bu
otoklavlarda da soğutma, basınç altında yapılır. Bunun için otoklava
verilen yüksek basınçlı soğuk suyun itiĢiyle otoklavdaki sıcak su üst
depoya alınıp bir sonraki iĢlemde kullanılmak üzere saklanır. Soğutmanın
sonraki aĢamalarında, otoklav basıncı aĢamalı olarak düĢürülür. Aksi
halde ambalaj, negatif basıncın etkisinde kalarak yer yer içeri göçebilir.
Modern bu tip otoklavlar programlanabilir niteliktedir. Yazıcı manometre
ve termometrelerle donatılmıĢlardır. Bu otoklavlarda ısıl iĢlem sırasında
gerekli olan yüksek basınç miktarı, sterilizasyonda kutuda oluĢan iç
basınca bağlıdır. Konserve kabının iç basınç düzeyi sterilize edilen
ürünün cinsi, tepe boĢluğu miktarı, kapama sıcaklığı, kutu Ģekli ve
boyutlarıyla iĢlem koĢulları (süre-sıcaklık) ve hava çıkarma iĢleminin
etkinliği gibi faktörlere bağlıdır. Halen ülkemiz konserve sanayinde en
çok bu tip otoklavlar kullanılmaktadır.

Resim 1.3: Yatık otoklav
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Klasik Otoklavlarda Yürütülen Sterilizasyon ĠĢlemi Ġle Ġlgili Ek Bilgiler:
Konserve farklı sıcaklıklarda sterilize edilebilir. Yeter ki, o sıcaklıktaki süre, uygun olarak
belirlenmiĢ olsun. Bir konservenin farklı sıcaklıklarda ve bunlara uygun sürelerde sterilize
edilebilmesi olgusu karĢısında, acaba hangi sıcaklığın seçilmesi gerektiği sorusu ortaya
çıkmaktadır. Genel bir ilke olarak ısıl iĢlemlerde “yüksek sıcaklık kısa süre” tercih edilir.
Ancak gıda maddesinde ısı iletimi kondüksiyonla gerçekleĢiyorsa yüksek sıcaklık seçmenin
hiçbir olumlu yanı yoktur. Çünkü soğuk nokta daha istenen dereceye ulaĢmadan kutunun
dıĢına doğru olan kısımlarda aĢırı ısınmaya bağlı olarak yanma belirebilir. ĠĢte bu yüzden
kondüksiyonla ısınan bazı gıdalar, 121°C’de sterilize edilince yanma görülürken 115116°C’de daha iyi sonuç alınabilmektedir. Küçük kutuların sterilizasyonunda, yüksek
dereceler seçilirken büyük kutularda daha düĢük dereceler seçilmelidir. Bu da kuĢkusuz,
soğuk noktanın kutu çeperine uzaklığı ile ilgili bir husustur.
Sterilizasyonda diğer önemli bir nokta, iĢlem boyunca otoklavdaki ısı dağılımının çok
düzgün bir Ģekilde olmasıdır. Yani otoklavda yer yer daha sıcak ve daha az sıcak bölgeler
olmamalıdır. Bu, tekdüze bir ısıl iĢlemin en önemli koĢuludur. Bu da buhar veya suyun
otoklav içindeki sirkülasyonunun engellenmemesiyle sağlanır. Bu amaçla değiĢik önlemler
alınır. Örneğin, otoklav sepetleri geniĢ delikli bir elek Ģeklinde olmalıdır. Kutuların sepete
yatık olarak yerleĢtirilmesi buhar sirkülasyonuna olumlu etkide bulunmaktadır.


Döner otoklavlar: Klasik
otoklavlarda sıvı ve yarı sıvı gıdaların
sterilizasyonunda, ısı iletimi esas olarak konveksiyon ile gerçekleĢir. Eğer
konserve kabı içinde katı parçacıklar bulunuyorsa ısı iletimi önemli ölçüde
engellenir. Bu gıdalarda ısı iletimi konveksiyon ve kondüksiyon yoluyla
sağlandığından ısının soğuk noktaya iletimi güçleĢir ve uzun zaman alır. Diğer
taraftan ürün fazla piĢerek yapısı yumuĢar. Halbuki konserve kapları
sterilizasyon sırasında otoklav içinde hareket ederse yani, kap içeriğinin bir
ölçüde çalkalanması sağlanırsa ısı iletimi kolaylaĢmaktadır. Bunu sağlayan
otoklavlara “döner otoklavlar” denir. Dönen, otoklavın kendisi değil, konserve
kabı ile dolu olan otoklav sepetidir. Böylece sepetin dönüĢü ile sepette bulunan
kutular da bulundukları konuma bağlı olarak dönmekte ve bu sırada
içeriklerinde ısı iletimini hızlandıran bir hareket oluĢmaktadır.
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Döner otoklavların tercih edilmesinin baĢlıca sebepleri:

Yüksek sıcaklıklarda kısa sürede yapılabilen iĢlem ile gıdanın duyusal
nitelikleri daha iyi korunabilmektedir.

Yüksek viskoziteli gıdalar, yarı sıvı gıdalar (ezmeler ve türevleri) ve katı
haldeki gıdalar, döner otoklavların yardımıyla büyük konserve
kutularında dahi kolaylıkla sterilize edilebilmektedir.

Bazı yağlı ürünlerde, özellikle et ürünlerinde gerek sterilizasyon ve
özellikle soğutma sırasındaki dönmenin oluĢturduğu çalkalanma etkisiyle,
konserve kutusu içinde tam bir homojenizasyon sağlanmakta ve örneğin
sabit otoklavlarda olduğu gibi bu tip konservelerde üstte bir yağ
tabakasının oluĢumu önlenmektedir.
DönüĢ hızı aĢırı viskoz ürünlerde daha yavaĢ (mesela 10 devir/dakika), sıvı
gıdalarda daha hızlı (30-50 devir/dakika) olmalıdır.


Sürekli çalıĢan otoklavlar: Buraya dek tanımlanan otoklavlarda ürün partiler
halinde özel sepetler içinde otoklavlara yerleĢtirilip ısıl iĢlem ve soğutma
sonrası sepetler tekrar dıĢarı alınmaktadır. Küçük ve orta ölçekli fabrikalar için
bu otoklavlar uygun olduğu halde, büyük kapasiteli ve sürekli aynı sterilizasyon
koĢullarını gerektiren ürünler iĢleyen fabrikalarda, sürekli çalıĢan otoklavlar
kullanılır.

Bu tip otoklavların kesikli çalıĢanlara göre avantajları: Otoklavın doldurulup
boĢaltılmasıyla ilgili zaman kaybı olmaması, iĢletmede daha az insan gücüne gereksinim
duyulması, yer tasarrufuna olanak vermesi, bunların ısıtılıp tekrar soğutulmaları gibi iĢlemler
gerekmediğinden sterilizasyonda buhar gereksiniminin az olması, kesikli çalıĢan
otoklavlarda kapatılmıĢ kutuların otoklav çalıĢana dek geçen bekleme süresinde soğumaları
ile ortaya çıkabilen, termofilik bakterilerin neden olduğu ısıl iĢlem öncesi mikrobiyolojik
bozulmaların (ekĢimeler) bu sistemde yaĢanmaması, ülkemizde bu tip otoklavların hiçbir
çeĢidi bulunmamasına rağmen (2008 yıl sonu itibariyle) genel bilgi olması açısından, baĢlıca
sürekli otoklav tiplerine aĢağıda kısaca değinilmiĢtir.




Sürekli çalıĢan döner otoklavlar: Bu tip otoklavlarda kutular, otoklavı
aĢarken konumları değiĢmektedir. Bu nedenle kutu içeriği karıĢıp,
çalkalanarak ısı iletimi hızlanmaktadır. Bu nedenle bu otoklavlar “sürekli
sallamalı otoklavlar” olarak da anılırlar. Bu sistemde kutular, silindirik
bir eksen üzerinde vida gibi bir yol izleyerek silindirin bir ucundan girip
diğer ucundan çıkarlar ve doğruda soğutma silindirine aktarılır. Soğutma
su içinde fakat yüksek basınç altında gerçekleĢir ve böylece iç basınç
dengelenerek kenetlerin zarar görmeleri engellenir.
Sürekli çalıĢan hidrostatik sterilizatörler: Bu otoklavlarda, buharlı
ısıtma hücresi ve bunun her iki tarafında yer alan 2 adet hidrostatik kolon
ve nihayet soğutma sistemi olmak üzere dört temel bölüm vardır.
Sterilizasyonun sağlandığı ısıtma hücresindeki buharın basıncı, dolayısı
ile sıcaklığı, her iki taraftaki hidrostatik kolonla sağlanan basınç yardımı
ile kontrol edilir. Yani sıcaklık, bu kolonlardaki su düzeyinin azaltılması
veya artırılmasıyla değiĢtirilir.
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Resim 1.4: Hidrostatik sterilizatör



ġekil 1.3: Hidrostatik otoklavın çalıĢma ilkesi

Alev sterilizatörleri: Sadece metal kutu konservelerine uygun olan bir
tür “yüksek sıcaklık - kısa süre” sistemidir.
Ana hatlarıyla Ģu Ģekilde uygulanır:
o
Dolumdan sonra kutular, yüksek vakum altında kapatılır.
o
KapanmıĢ kutular önce buhar atmosferinde yaklaĢık 100°C’ye
kadar ısıtılır. Ön ısıtma uygulanmıĢ bu kutular, sıcaklığı 1000°C
üzerinde bulunan bir alev tünelinden geçerlerken hızla
sterilizasyon sıcaklığına kadar ısınır.
o
Sıcak tutma bölgesinde bu sıcaklıkta, amaçlanan sterilizasyonu
garanti edecek yeterli bir süre tutulur.
o
Nihayet duĢ altından geçirilerek soğutulur. Kenedin oluĢan iç
basınçtan korunması için alev sterilizasyonu, çapı 90 mm’den daha
küçük olan kutulara uygulanır.

ġekil 1.4: Alev sterilizatörünün çalıĢma ilkesi
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1.2.2. Sterilizasyon Uygulanan Ürünler
Domates ve biberden yapılmıĢ bazı konserve çeĢitleri hariç tüm sebze (mısır, bezelye,
fasulye, bamya, güveç, havuç, karıĢık sebze, kuru fasulye) konserveleri, tüm hazır yemek
konserveleri, tüm et ve et ürünlerinden hazırlanan konservelere sterilizasyon uygulanır.

1.3. Cam Kavanozlardaki Konservelerin Sterilizasyonu
Kavanozdaki konserveler mutlaka su altında sterilize edilirler. Klasik otoklavlarda su
düzeyinin üstünde kalan otoklav boĢluğunda ayrıca, hava ve buharın oluĢturduğu yüksek
basınç bulunduğundan iĢlem sırasında kapakların atması önlenir. Sterilizasyonun su içinde
yapılmasıyla ayrıca, kavanozların civarında hava paketçikleri kalması engellenir. Bilindiği
gibi hava paketçikleri ısı yalıtkanı nitelikleriyle bir kısım konservelerin istenen sıcaklığa
eriĢmelerine engel olarak onların yetersiz sterilizasyon sonucu bozulmalarına neden olabilir.
Eğer otoklav içindeki su, bir pompa ile kavanozlar arasında sirküle edilirse ısı dağılımı
mükemmel bir düzeye eriĢir. Kavanozların ısıl iĢleminde otoklav basıncı, içeriye verilen
hava yardımıyla yüksek bir düzeyde tutulduğundan bu amaçlarla kullanılan otoklavların
diğerlerine göre basınca daha dayanıklı olmaları gerekir.

ġekil 1.5: Cam kavanozların sterilizasyonuna uygun olarak donatılmıĢ dik otoklav
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1.4. Kurutma
Isıl iĢlem sonunda merkez sıcaklığı 35-40°C olacak Ģekilde soğutulmuĢ olan konserve
kapları bir bant üzerinden geçerlerken kapların yan ve üstlerine gelecek Ģekilde basınçlı hava
üflenir ve bu sayede kap üzerinde kalıp ilerde korozyona, paslanmaya, çeĢitli lekelere sebep
olabilecek su zerrecikleri kutudan uzaklaĢtırılarak kurutulurlar. Kutu altında ıslaklık
kalmaması için kutuların ısıtmalı bir tünel içinden geçirilmeleri uygun olur.

Resim 1.5: Tünel pastörizatör sonrası kurutma iĢlemi uygulaması

1.5. Paletleme
KurutulmuĢ olan kavanozlar veya teneke kutular orta ve büyük ölçekli iĢletmelerde
otomatik olarak çalıĢan paletizer denen paletleme düzeneklerinde en alta ve her sıra arasına
mutlaka kalın karton, mukavva parçalar konmak suretiyle devrilmeyecek kadar ve mutlaka
her ambalaj boyutuna göre standart bir sayıda konarak paletlenir. Daha küçük ölçekli
iĢletmelerde ise paletlere dizme iĢlemleri el iĢçiliği ile yapılır. Her paletin üzerine paletteki
ürün cinsini, ambalaj çeĢidini, tarih, vardiya vs. bilgilerin yazılı olduğu bir palet kartı asılır.
Paletlerin çevresine taĢırken devrilmelerini engelleyici bir malzeme geçirilerek
paletler ambarda o ürün için ayrılmıĢ bölgeye istiflenirler. Litografik baskılı teneke kutular
inkübasyonunu tamamlayana dek inkübasyon bölgesi denen geçici bölgede tutulurlar.
Baskısız teneke kutular ile kavanozlar ise yine aynı bölgede bekletilirler ancak sürenin
sonunda etiketleme iĢlemine alınırlar. Bu iĢlem esnasında büyük fiziksel darbeleri olan,
görünür sızıntıları olan kutular paletlere dizilmeden ayrılırlar.
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1.6. Meyve ve Sebze Konservelerinde Bozulmalar
Konserve edilmiĢ gıdaların daha sonra bozulmaları; mikroorganizma faaliyetinden,
kutu içeriği ile kutu arasındaki etkilerden veya iĢleme sırasında yapılan hatalardan
kaynaklanabilir. Nitekim bir bozulma etmeni diğer bir bozulma nedeni için uygun
koĢulların oluĢmasını da sağlayabilmektedir. Konservelerde bozulmalar; mikrobiyolojik,
kimyasal ve fiziksel bozulmalar olarak üç Ģekilde olabilir.

1.6.1. Mikrobiyolojik Bozulmalar
Konserve kabı içinde geliĢen mikroorganizmalar gaz yaparak veya gaz oluĢturmadan
bozulma yapabilmektedir. Bozulma etmeni, gaz yapan mikroorganizma ise kutu içinde gaz
birikerek kutunun ĢiĢmesine sebep olur. Bu olaya “bombaj” denir. Bombajlı kutulardaki
ürün bozulmuĢ ve tüketilmeyecek hale gelmiĢtir. Bazen mikroorganizmalar gaz
oluĢturmadan veya H2S (hidrojen sülfür) gibi suda çözünen gazlar oluĢturarak ürünü
bozarlar. Bunda bombaj görülmez, ancak ürün asitlerin etkisiyle ekĢimiĢ, rengi bulanıklaĢmıĢ
ve tüketilmeyecek hale gelmiĢtir. Bu tip bozulmalara düz ekĢime denir.
BaĢlıca mikrobiyolojik bozulma nedenlerine aĢağıda değinilmiĢtir.


Isıl iĢlemden önceki bozulmalar: Hasat edilen ürün elveriĢsiz koĢullarda
taĢınır veya bekletilirse daha iĢletmeye geldiğinde bozulmuĢ olabilir veya
iĢletmede iĢleme alınmadan uzun süre bekletilir ise veya haĢlamadan sonra
diğer prosesler arasında beklemeler olursa veya kutu kapatıldıktan sonra ısıl
iĢlem baĢlangıcına dek uzun süre bekletilirse bu uygulamalar bozulmaya sebep
olabilir. Bu durumdaki kutularda bozulmaya neden olan mikroorganizma gaz
yapan bir tür ise ısıl iĢlemden önce oluĢan gaz, ısıl iĢlem sırasında kutu tepe
boĢluğunda toplanarak bombaja neden olur. Böyle bir bombaj, gerçek
mikrobiyolojik bir bombaj ise de kutuda canlı organizma olmayıĢı kökeni
hakkında yanıltıcı olabilir. Bu Ģekilde oluĢan bombajın en önemli niteliği, hem
ısıl iĢlemin hemen arkasından ortaya çıkması, hem de zamanla inkübasyon
dolabında bekletme sonucu ilerlemeyerek baĢlangıçtaki hale kalmasıdır.



Sızıntı nedeniyle bozulmalar: Kutu kapamada hata yapılmıĢsa otoklav
kullanımındaki hatalar nedeniyle hermetik kapatma bozulmuĢ ve böylece sızıntı
oluĢmuĢsa kutudaki vakuma bağlı olarak içeriye emilen soğutma suyu veya
hava ile yeniden enfeksiyon (bulaĢma) belirir. Böylece sterilize edilmiĢ ve
gerçekte yeterli bir ısıl iĢlem uygulanmıĢ konserve, daha sonraki bu bulaĢmaya
bağlı olarak bozulur. Kutuda vakum ne denli fazla ise hatalı bir iĢlem sonucu
ortaya çıkan sızıntı nedeniyle bozulma olasılığı, o düzeyde artar.



Yetersiz ısıl iĢlem nedeniyle bozulmalar: Çok yaygın bir bozulma türüdür. Bir
kutudaki bozulma tipi yetersiz ısıl iĢlem olarak saptanmıĢsa gerçek nedeninin
belirlenip ona göre önlem alınması zorunludur. Bu bakımdan aĢağıda, gıdaların
konserve teknolojisi açısından pH derecelerine göre sınıflandırılması ve her
sınıfta söz konusu olabilecek baĢlıca bozulma nedenlerine değinilmiĢtir.
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Bozulma etmeni olan mikroorganizma türü, gıdanın niteliği ve özellikle pH
değeri ile yakından ilgilidir.
Gıdalar mikrobiyolojik bozulmaların oluĢumu yönünden pH değerlerine göre
genellikle dört gruba ayrılmaktadır. Bunlar:


1.Grup (DüĢük asitli gıdalar): Bunlar pH değerleri 5,0’ın üzeri olan et ve
deniz ürünleri, süt, mısır, kuru fasulye, bezelye baĢta olmak üzere sebzelerin
çoğu ve sebze karıĢımları bu grupta yer alır. Bu gıdalara sterilizasyon
uygulandığı için mikrobiyolojik bozulma nedeni genellikle sporlu bakterilerdir.
Bozulma etmeni, termofilik düz ekĢime yapan Bacillus coagulans,
B.stearothermophillus gibi sporlu bakteriler olduğu gibi Bacillaceae
familyasında yer alan, karbonhidratlardan gaz oluĢturmadan asit yapabilen,
mezofil, fakültatif termofil veya termofil özellik gösteren bakteriler de olabilir.
Sporları ısıya çok dayanıklı olan C.botulinum’un neden olduğu bozulmalar çok
önemlidir. C.botulinum gıdalarda toksin oluĢturarak bozulma yapar.
C.botulinum’un insanlarda neden olduğu zehirlenmelere “botulizm” denir.



2.Grup (Orta asitli gıdalar): pH değerleri 4,6-5,0 arasında olan ıspanak,
kuĢkonmaz, pancar ve kabak gibi sebze konserveleri bu grupta yer alırlar. Bu
gruptaki bozulma etmeni mikroorganizmalar, düĢük asitli gıdalarda bozulma
yapanlarla aynılarıdır.



3.Grup (Asitli gıdalar): pH değerleri 4,0-4,6 arasında olan bir çok meyve ve
domates konserveleri bu grupta yer alır. Termofilik sporlu bakterilerden
B.polymyxa ve B.macerans kuvvetli bombaja neden olurlar.



4.Grup (Yüksek asitli gıdalar): pH değeri 4,6’nın altında olan konsantre
edilmiĢ gıdalarla, pH derecesi 4,0’ın altında bulunan bir çok meyve
konserveleri, meyve suları, turĢular bu gruba girerler. Bu grup gıdalarda
genellikle endospor oluĢturmayan maya, küf mantarı veya laktik asit bakterileri
bozulma yaparlar.

Konservelerde görülen mikrobiyolojik bozulmaları dört tip altında incelemek
mümkündür. Bunlar; düz ekĢime, termofilik anaerob bakterilerin neden olduğu bozulma (TA
bozulma, azotlu maddelerin parçalanmasıyla yani putrifikasyon sonucu bozulma, gıdalardaki
karbonhidratlardan mikroorganizmalar etkisiyle asit oluĢmasına dayalı bozulmalardır.
Son değinilen bozulma tipinde oluĢan asit, korozyona neden olabilir. Bu durumda
kutuda oluĢan saf hidrojen gazına bağlı olarak bombaj ortaya çıkmaktadır. Böyle bir kutuda
birincil bir mikrobiyolojik bozulma ve onu takip eden kimyasal bir bozulma söz konusudur.
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Konserve gıdalarda bozulma yapan mikroorganizmalar iki önemli grup içinde
incelenebilirler. Bunlar bakteriler ve mantarlardır (maya ve küf mantarlarıdır). Bakterilerin
vejetatif hücreleri ısıl iĢlemlerle kolaylıkla yok edildikleri halde, Bacillus ve Clostridium
cinslerine ait bakteri türlerinin endosporları, ısıya karĢı çok dayanıklıdırlar. Termofil
bakterilerin sporlarının ısıya karĢı dirençleri mezofillerden fazla olup yetersiz ısıl iĢlem
sonucu ortaya çıkan mikrobiyolojik bozulmalarda termofil bakteriler daha önemli bir rol
oynarlar. Düz ekĢimenin, TA bozulmasının ve sülfit bozulmasının etmenleri, termofil
bakterilerdir.


Sporlu termofil bakterilerin neden oldukları bozulmalar

Düz ekĢime: Bu bozulmada kutu, dıĢ görünüĢ olarak normaldir. Alt ve
üst kapaklar içe çökük olan normal konumlarını korurlar. Ancak kutu
içindeki ürün, oluĢan laktik asit etkisiyle ekĢimiĢtir. Kutu açılmadan,
bozulma dıĢ görünüĢle anlaĢılmaz. Bezelye, kuru fasulye, mısır
konservelerinde sık görülür. Etmen Bacillus türleridir. Domates
konserveleri ve sularında görülen bu tip bozulmanın etmeni ise
B.coagulans’tır.

TA bozulması: Clostridium thermo saccharolyticum tarafından düĢük ve
orta asitli gıdalarda oluĢan bir bozulma tipidir. Bu bozulma tipinde
kutuda bombaj oluĢur ve bu Ģekilde bozulmuĢ konserve gıdaların ekĢimsi
bir kokusu vardır.

Sülfit bozulması: Etmeni Clostridium nigrificans’tır. Bu tip
bozulmaların görülmesi, ısıl iĢlemin çok yetersiz yapıldığının bir
belirtisidir. Bu mikroorganizma, yapılarında kükürt içeren azotlu
maddeleri parçalayarak H2S (Hidrojen Sülfür) oluĢturur. Teneke
kutularda oluĢan H2S ortamdaki demir ile birleĢerek FeS (Demir Sülfür)
oluĢturur. Bu bakımdan bu tür bozulmalarda kötü bir çürük yumurta
kokusu yanında, FeS’den kaynaklanan renk kararmaları da görülür.



Sporlu mezofil bakterilerin neden olduğu bozulmalar: Yetersiz sterilizasyon
sonucu bozulmalara neden olurlar.

Clostridium türlerinin neden olduğu bozulmalar: C.butyricum ve
C.pasteurianum, asitli ve orta asitli gıdalarda CO2 ve H2 gazı
oluĢturduklarından kutuda bombaj görülür. Bu türlerin sporları, ısıya çok
dirençli olmadıklarından pastörize edilen asitli gıdalarda bozulmalara
neden olurlar. Bu bakterinin putreaktif türleri ise düĢük asitli (bir çok
sebze, et, balık) ve orta asitli gıdalarda bozulma yaparlar. Bunlar içinde
en önemlisi C.botulinum’dur. C.botulinum insan sinir sistemini etkileyen
bir toksin oluĢturmakta ve insanlarda neden olduğu zehirlenmeye
hastalığa “botulizm” denmektedir. Bu olayların çoğu ölümle
sonuçlanmaktadır. Bu önemli tür konservecilikte en kritik
mikroorganizma olarak kabul edilmekte ve termal ölüm süreleri, yeterli
ısıl iĢlem miktar ve süre hesaplamaları bu mikroorganizmanın yok
edilebildiği değerler baz alınarak yapılmaktadır.

Bacillus türlerinin neden olduğu bozulmalar: Yeterli hava çıkarma
uygulanmamıĢ deniz ürünleri, et konserveleri gibi düĢük asitli gıdalarda

17



bozulma etmenleridir. B.polymyxa ve B.macerans gibi türler
karbonhidratlardan gaz oluĢturduklarından, bombaja neden olurlar. Bu iki
mikroorganizma bezelye, Ģeftali, domates konservelerinde sık görülen
bozulma etmenleridir.
Sporsuz bakterilerin neden olduğu bozulmalar: Ya çok yetersiz ısıl iĢlem
uygulanmıĢ veya hermetik olarak kapatılmamıĢ ya da sızıntı yapmıĢ
konservelerde görülen bozulma etmenleridir. Lactobacillus ve Leuconostoc
türleri, yetersiz ısıl iĢlem uygulanan asit gıdalarda örneğin, meyve
konservelerinde bozulma yapabilirler. Sporsuz bakteriler yetersiz ısıl iĢlem
sonucu konserve kabında canlı kalarak bozulma yapabildikleri gibi kutuda
bulunan ufak bir gözenekten soğutma suyuyla birlikte kutuya girerek ve
zamanla üreyerek bozulma yapabilmektedirler. Coliform grubunda olanlar gaz
oluĢturarak bombaj yapabilirler. Bunun yanında Pseudomonas, Alcaligenes,
Flavobacterium, Proteus ve Micrococcus türleri sızıntı yoluyla konserve
kutusuna girip bozulma yaptıkları halde, gaz yapmazlar.



Mayaların neden olduğu bozulmalar: Yetersiz yapılan pastörizasyon veya
sızıntı sonucunda ortaya çıkabilir. Meyve konserveleri, reçeller, meyve suları ve
Ģeker eklenmiĢ kondense süt benzeri gıdalarda mayalar, fermentasyon yaparak
bozulmalara neden olabilirler. Fermentasyon sonucunda CO2 oluĢtuğundan
mayalarla bozulan bu tip gıdaların konservelerinde mutlaka bombaj görülür.



Küf mantarlarının neden olduğu bozulmalar: B.fulva askosporları ısıya
dayanıklı olduklarından meyve konservelerinde sık sık bozulma yapmaktadırlar.
Küfler ancak ağızları iyi kapatılmamıĢ ve yetersiz ısıl iĢlem uygulanmıĢ ev
konservelerinde önemli bozulma etmeni olabilmektedirler.



Otosterilizasyon: Bozulmalar, gerçekte mikrobiyolojik kökenli ve çoğu zaman
da yetersiz ısıl iĢlem nedeniyle olduğu halde, bu ürünlerin analizlerinde canlı
mikroorganizma saptanamayabilir. Bu duruma “otosterilizasyon” denir ve bu
olay genellikle asitli gıdalarda görülmektedir. Özellikle bakteriler,
oluĢturdukları asitleri toksik etkisiyle ölürler. Kutu dıĢ görünüĢü bombajlı veya
bombajsız olabildiği halde kutu içeriği daima tüketilemeyecek Ģekilde bozulmuĢ
bir hal almıĢtır.

1.6.2. Kimyasal Bozulmalar
Kimyasal bozulmalar, konserve gıdaların yapısında bulunan veya sonradan ilave
edilen bazı maddelerin, özellikle organik asitlerin, çeĢitli faktörlerin de etkisiyle teneke
kutuya yaptığı etkiden kaynaklanır. Bu etki “korozyon” (aĢınma) olarak bilinir. AĢınma
sonunda gıda kalitesi düĢer, sağlık açından zararlı bir hal alabilir, ileri aĢınma durumlarında
kutunun delinmesiyle gıdanın mikrobiyolojik dayanıklılığı da sona erer. OluĢan hidrojen,
kutu içinde toplanıp kutunun ĢiĢmesine, yani “hidrojen bombajı”na neden olabilir.
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1.6.3. Fiziksel Bozulmalar
Fiziksel nedenlerle kutularda görülen ĢiĢme, göçme veya benzeri deformasyonlardır.
Kutunun herhangi bir Ģekilde deformasyonunun veya alt ve üst kapakların basık halde değil,
fakat düz veya ĢiĢmiĢ olarak görülmesi otoklavın hatalı kullanılması, egzostun yetersiz
yapılması, kutunun aĢırı doldurulması veya kutuda aĢırı vakum oluĢturulması gibi
nedenlerden kaynaklanabilir. Fiziksel bozulmaya sebep olan unsurlar aĢağıda kısaca
açıklanmıĢtır.


Otoklavın yanlıĢ kullanılması: Basınçlı soğutmalı ve yüksek basınç
otoklavların kullanılması bu tip bozulmaları önlemede etkilidir.



Yetersiz egzost: Böyle uygulamalarda tepe boĢluğunda toplanan gazların
basıncı artar, kenetler zorlanır ve hafif veya kuvvetli yalancı bombaj görülebilir.
Bu tip kutularda proses sonunda öyle bir bombaj görülmese de özellikle büyük
hacimli kutuların çok sıcak ülkelere veya yüksek kesimlere gönderilmesinde
veya da ekvator çizgisinin tersi yöne gönderilmesi sırasında çevre sıcaklığının
artması veya atmosfer basıncının düĢmesi nedeniyle kutularda bombaj oluĢur.



Gereğinden fazla doldurma: Isıl iĢlem sırasında hacim artıĢıyla yalancı
bombaja neden olabilir ve hemen sterilizasyondan sonra oluĢur, sağlığa zararı
yoktur ancak kutuda bombaja neyin sebep olduğu kutu dıĢından bilinemeyeceği
için her tür bombajlı kutuların alınıp-satılması yasaktır.



Gereğinden çok vakum: Genellikle büyük boy kutularda ve özellikle de sıcak
dolum yapılan büyük boy kutularda içe doğru göçmelere neden olur. Ġçe
çökmenin fazla olması, kenetlerin zorlanmasına ve sızıntılara yol açabilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak taze fasulye (sterilizasyon) ve viĢne
konservesine (pastörizasyon) ısıl iĢlem uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ÇalıĢma ortamına uygun iĢ kıyafeti giyiniz.
 Takılarınızı üretim alanına girmeden önce çıkartınız.
 ĠĢ güvenliği ilkelerine uyarak araç- gereçleri dikkatli kullanınız.
 Taze fasulye konservesi sterilizasyonu;

 Isıl iĢlemde kullanılan otoklavın
manometre ve termometre
doğruluğunu kontrol ediniz.

 Otoklavın ısı ve zaman ayarlamasını
yaparken dikkatli ve titiz olunuz.

 Otoklavın içine su doldurup buhar
vanasını açıp 70 ºC’ye kadar ısıtınız.

 Dikkatli ve gözlemci olunuz.

 Tünel pastörizatörün hızını
ayarlayınız.
 Isıtma bölümünün su sıcaklığını
istenen dereceye ayarlayınız.

 Pastörizatörün ısı ve zaman ayarlamasını
yaparken dikkatli ve titiz olunuz.
 Bu iĢlemi yaparken dikkatli ve gözlemci
olunuz.

 KapanmıĢ kutuları otoklava
yerleĢtiriniz.

 Sepetleri içindeki ürünler zarar
görmeyecek Ģekilde otoklava
yerleĢtirmeye özen gösteriniz.

 Su seviyesi ambalajların üzerini
geçene kadar su ile tamamlayınız.
 Zamanı iyi planlayınız.
 Otoklavın kapağını sıkıca kapatınız.
 Hava ventili açık olacak Ģekilde
100ºC’ye kadar buhar ile ısıtmaya
devam ediniz.
 Hava ventilini kapatıp 1 kg’lık teneke
kutu için 20 dakika içersinde 121ºC’a
kadar ısıtıp bu sıcaklıkta 1.6 atm.
basınç altında 35 dakika tutunuz.
 Buharı kapatıp içeriye yavaĢ yavaĢ
soğuk su veriniz.

 Dikkatli ve titiz olunuz.
 Otoklavın son kontrollerini yapmayı
unutmayınız.
 Isı ve zaman programını uygulamada titiz
davranınız.
 Bu iĢlemi yaparken otoklav iç basıncını
1.8 bar’da sabit tutmaya çalıĢınız.
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 20 dakika içersinde iç sıcaklığı
100ºC’nin altına düĢürünüz.
 Basıncı yavaĢ yavaĢ kaldırıp otoklav
kapaklarını açınız.
 Ġç sıcaklık 40 ºC’ye gelene dek su ile
soğutmaya devam ediniz.
 Suyu kapatıp otoklav sepetlerini
dıĢarıya çıkarınız.
 ViĢne konservesi pastörizasyonu;

 Su seviyesi ambalajların üzerini
geçene kadar su ile tamamlayınız.
 1 kg’lık teneke ambalaj için; buharı
açarak 5 dakika içinde 70ºC’den
90ºC’ye ısınmasını sağlayınız.
 26 dakika süre ile 90ºC’de tutunuz
 15 dakika içersinde su ile 40ºC’ye
kadar soğumasını sağlayınız ve
otoklavdan çıkarınız
 Kurutma bandına alınız.
 Ambalajlara yandan ve üstten hava
üfleyen kurutucudan geçiriniz
 Isıtıcılı kurutma tünelinden geçiriniz.
 ĠĢletmenin belirlediği aralıklarla
proses aĢamasında ve bitmiĢ üründen
numuneler alınarak analizlerinin
yapılmasını takip ediniz

 Zaman-ısı programına uymaya özen
gösteriniz.
 Basıncı kaldırıken dikkatli olunuz.
 Gözlemci olunuz ve dikkatli çalıĢınız.

 Zaman/ısı programını uygulamada dikkatli
ve gözlemci olunuz.

 Dikkatli ve gözlemci olunuz.

 Bu konuyla ilgili gerekli birimlerle
iĢbirliği içinde olunuz.

 ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uyunuz.
 ÇalıĢma ortamınızın son kontrollerini yapınız.
 Kayıtları dikkatli tutunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz.
1.

Isıl iĢlem öncesi kavanozları vakum dedektöründen geçirmenin amacı aĢağıdakilerden
hangisidir?
A)
DüĢük fireli üretim yapmak
B)
Bozulma riski yüksek kavanozları ayırmak
C)
Vakum yapmamıĢ kavanozları ayırmak
D)
Hepsi

2.

Isıl iĢlemin baĢlıca hedefleri aĢağıdakilerden hangisi değildir?
A)
Tüm patojen mikroorganizmaları öldürmek
B)
Gıdada bozulmaya neden olabilecek tüm mikroorganizmaları öldürmek
C)
Enzimleri inaktive etmek
D)
Gıdanın kalitesinde ve besleme değerinde kayıplara neden olmak
E)
Gıdayı dayanıklı hale getirmek

3.

AĢağıdakilerden hangisi pastörizasyon iĢlemi hakkında yanlıĢ bilgidir?
A)
Konserve kapları, büyük tel sepetler içine yerleĢtirilir.
B)
Kazanda ılık olan suya daldırılır ve burada belli süre tutulur.
C)
Kavanozlar; temiz, yumuĢak ve kuru bir bezle silinip temizlenir.
D)
Kapaklar içeriye doğru çökmüĢ ise pastörize iĢleminin baĢarılı olduğunu
gösterir.
E)
Pastörizasyon iĢleminde su seviyesi kavanozların üstüne kadar olmalıdır.

4.

Pastörize edilmiĢ kavanozların soğutma iĢleminden sonra merkez sıcaklığı en az kaç
derece olmalıdır?
A)
25°C
B)
35°C
C)
45° C
D)
55°C
E)
65 °C

5.
Konserve kabının hızla soğumasının sonucunda oluĢan basıncın olumsuz etkisi
aĢağıdakilerden hangisi değildir?
A)
Sterilizasyonun bozulması
B)
Kenedin zorlanmasıyla sızıntı oluĢması
C)
Tenekelerde büyük deformasyonlar
D)
Kutunun yalancı bombaj oluĢturması
E)
Kavanozlarda kırılması
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar
inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Otoklavda ısıl iĢlem uygulayınız. Yaptığınız iĢlemleri aĢağıda verilen ölçütlere göre
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

ÇalıĢma ortamına uygun iĢ kıyafetinizi giydiniz mi?

2.

Takılarınızı çıkarttınız mı?

3.

Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?

4.

Otoklavı hazırladınız mı?

5.

Pastörizatörün ayarını yaptınız mı?

6.

Isıl iĢleme hazır kavanoz veya teneke kutuları sepete yerleĢtirdiniz
mi?

7.

Sepeti otoklava yerleĢtirdiniz mi?

8.

Otoklav ayarını yaptınız mı?

9.

Süre ve basınç kontrolü yaptınız mı?

Evet

Hayır

10. Sterilizasyon tamamlandıktan sonra otoklavı devreden çıkardınız
mı?
11. YavaĢça soğuttunuz mu?
12. Soğuduktan sonra sepeti otoklavdan çıkardınız mı?
13. SoğumuĢ kavanozları kuruladınız mı?
14. Paletlere dizdiniz mi?
15. Paletlerin üzerine palet kartını astınız mı?
16. Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
17. ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
18. ÇalıĢmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı Evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

Konserveleri inkübe edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ġnkübasyonun uygulama amacını araĢtırıp dosyalayınız.

2. ĠNKÜBASYON
2.1. Tanımı ve Önemi
Konserveler üretimden alınıp depoda ayrılmıĢ yere taĢınırken usulüne göre alınan
örnekler üzerinden, depolanma stabiliteleri hesaplanır. Eskiden, sevk edilecekler karton
kolilere yerleĢtirilmeden paletlerle üst üste dizilerek bloklar halinde depolanırdı. Belli bir
süre geçip hatalı üretilmiĢ olan kutular (bombaj, sızıntı, aĢırı vakumlu, paslı ve diğer fiziksel
darbeli olanlar) seçilip, güvenli olanlar silinip baskısız ambalajda ise etiketlenerek eğer
litografik baskılı kutuda ise etiketlenmeden üzerlerine üretim yeri, tarihi, son kullanım tarihi
gibi bilgiler etiketle yapıĢtırılarak daha yakın zamanlarda da ink-jet printer makinelerle
basılarak kutulara yerleĢtirilir ve pazara sevk edilirdi.
Bugün ise üretilmiĢ konservelerde bozulma olup olmayacağının ve bunun ne oranda
bulunduğunun belirlenmesi için normal depolama koĢullarında aylarca beklemeye gerek
yoktur. Bunun için her partiden (parti numarası; iĢletmenin üretim miktarına, vardiyasına,
hammaddeye bağlı olarak gibi çeĢitli kriterlere göre verilebilir) belli miktar rasgele örnek
inkübasyona alınarak bozulma durumu saptanmaktadır. Böylece inkübasyona alınan
numunelerin test sonuçlarına göre kısa sürede değerlendirmeler yapılıp sevk hazırlığı
yapılabilmektedir. Ancak her halükarda sektörde ne kadar inkübasyon sonuçları temiz çıkmıĢ
olsa dahi ürünler zorunlu haller dıĢında üretim tarihinden itibaren 21 gün geçmeden
etiketlemeye alınmaz veya sevk edilmezler.

2.2. Ġnkübasyonda Dikkat Edilecek Noktalar
Her partiden inkübasyon için örnek almada, uygulanan yöntem ile alınan örnek sayısı
önemlidir. Örnek sayısının, istatistiksel yöntemlere uygun olarak bozulma olayını ortaya
çıkaracak düzeyde olması gerekir. Kısaca; bir partiden alınacak örnek sayısının, o partide
üretilmiĢ kutu sayısının karekökü düzeyinde olması uygun bir yaklaĢım olarak sanayide
kabul görmektedir. Örnek alırken dıĢ görünüĢüyle mekaniksel açıdan (hatalı kapanmıĢ, darbe
ile hasar görmüĢler) kusurlu olanlar örnekten çıkarılırlar. Alınan numuneler üzerine cam
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yazar kalemle o ürüne ait tüm detaylar (parti no, otoklav no, ürün çeĢidi, ısıl iĢlem Ģartları
vs.) mutlaka yazılmalıdır.
Alınan örneklerin inkübasyonunda uygulanan sıcaklık ve süre, iki önemli
parametredir. Bir çok bakteri oda sıcaklığında geliĢip çoğalamadığı veya çok yavaĢ çoğaldığı
halde 37°C civarında hızla çoğalabilmektedir. O halde inkübasyon sıcaklığı 37°C olmalıdır
ki, bozulma olayı kısa sürede saptanabilsin. Buna karĢın süre bir çok faktöre bağlı olarak
değiĢmektedir. Gıda içindeki canlı kalmıĢ spor, vejetatif formdaki bakteri sayısı gıdanın
konsistensi ve kutu büyüklüğü inkübasyon süresini etkileyen önemli faktörlerdir. Viskoz
gıdalarda canlı kalmıĢ mikroorganizmanın üreyip kutu içine dağılması belli bir zaman
almakta ve bozulma belirtilerinin ortaya çıkması gecikmektedir. Bu tip gıdalarda ısı iletimi
de yavaĢ olduğu için normal oda sıcaklığında bulunan kutunun inkübasyon sıcaklığına
eriĢmesi, uzun zaman alarak bozulmanın belirmesi gecikmektedir. Bu sebepler ve o gıda
üzerinde edinilmiĢ deneyimlere göre, inkübasyon süresi değiĢik olabilmektedir. pH derecesi
4,5’in üzerinde olan gıdalara ait kutu örnekleri; 37°C’de 5 veya 10 gün veya 14 gün ve hatta
içerdiği gıdaya göre bazılarında 30 gün süreyle inkübasyona bırakılırlar. Normal olarak
bunlarda 55°C’de inkübasyon uygulamaya gerek yoktur. Çünkü “ticari steril” konservelerde
bulunabilecek termfoil bakterilerin, normal depolama koĢullarında bozulmaya neden
olabilmeleri söz konusu değildir. Ticari steril konservelerin sadece tropik iklimin hakim
olduğu bir yere gönderilmesi halinde bu teste gerek vardır. O takdirde de konservelerden
beklenti; artık ticari sterilite değil, mutlak sterilitedir. DüĢük asitli gıdalarda ilke olarak
inkübasyon sadece 37°C’de gerekli olup 55°C’de inkübasyon zorunluluğu ancak özel
durumlarda ortaya çıkmaktadır. 55°C’de uygulanacak süre duruma göre; 5, 7, 12 ve bazen de
20 gün olabilmektedir. pH derecesi 4,5’in altında olan gıdalarda ise sadece 37°C’de 14
günlük bir inkübasyon yeterlidir. Ancak bu konuda domates konserve ve suları istisnadır.
Bunlarda yaygın halde bulunan B.coagulans’ın yaptığı düz ekĢimenin belirebilmesi için
55°C’de 5-7 gün bekletilme zorunluluğu vardır. Eğer bir konservede maya ve küf
enfeksiyonundan Ģüpheleniliyorsa 23-27°C’lerde inkübe edilebilir.
Bu açıklamalara uygun inkübe edilen kutular, belli aralıklarla incelenerek bombaj
yapmıĢ olanlar ayrılırlar. Bombajlı kutularda, gaz analizi, pH, renk, koku vb. diğer fiziksel
ve kimyasal analizlere ek olarak gerekli tüm mikrobiyolojik analizler uygulanmak suretiyle
bozulma sebepleri saptanabilir. Böylece üretimde yapılmıĢ hatalar belirlenip önlem
alınabilir. Üretimde karĢılaĢılan önemli bozulma olaylarında mikrobiyolojik analizler
yapılarak bozulma nedeninin saptanması ve gerekli önlemlerin alınması Ģarttır. Buna göre,
inkübasyonda bombajlı olarak ayrılmıĢ kutularda yürütülen ve bozulma sebebinin
saptanmasına yönelik, çeĢitli test ve analizler, üretilmiĢ konservenin depolanma kabiliyeti ile
ilgili testler değildir. Yoksa, kutunun bombaj yapmıĢ olması, bozulma olduğunun kabulü için
yeterli ve kesin kanıttır.
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Resim 2.1: Sıcaklık kontrollü inkübasyon dolabı

Ġnkübasyon sonunda bombaj yapmamıĢ kutular, bozulmamıĢ sağlam kutular olarak
görülemez. Bombaj belirmeksizin de bozulma olabilir. Bu yüzden inkübasyon süresi
sonunda bombaj yapmamıĢ olan kutuların tercihen tümüne veya bir kısmına değiĢik analizler
uygulanarak bunlarda bir bozulma olup olmadığı saptanır. Bu amaçla önce pH ve vakum
ölçülür. pH derecesinin, inkübasyon baĢlangıcındaki düzeyin altına düĢmüĢ olması veya
vakumun azalmıĢ olması, bozulma belirtileridir. EkĢimede pH 1,0 birim civarında düĢer.
Örneğin değeri 6,0 olan bir gıdada, düz ekĢime sonucu bu değer 5,0 - 5,2 dolayına
inmektedir. Kutu içeriğinin duyusal özellikleri de incelenip bozulma hakkında kesin bir
sonuca ulaĢılır. Gerekirse bu aĢamada mikrobiyolojik kontroller de yapılır. Yapılan tüm
incelemeler sonunda ısıl iĢlem uygulanmıĢ konservenin her partisinde karĢılaĢılabilecek
bozulma olayı ve oranı, kısa sürede saptanabilmektedir.
Ġnkübasyon iĢlemini sürekli aynı kiĢiler sürdürmesi mümkün olan en az hata ile iĢlerin
yürümesini sağlar. ĠĢlem için yeterli büyüklükte içi raflarla donatılmıĢ 37 ve 55 °C’lik sabit
sıcaklıkta, sıcaklığı ayarlanabilen kabin odalar kullanılır.

2.3. Ürün Takibi
Doğru bir takip için konserve kaplarının dizili olduğu paletin etiketindeki bilgiler ile
inkübasyon için alınan numune ambalajın üzerindeki bilgiler izlenebilirlik için aynı anlayıĢ
ve doğrultuda yazılmıĢ olmalıdır. Isıl iĢlem çıkıĢında bir palet bitmeden aynı ürün baĢka bir
palete dizilmemeli, belirli bir sıra takip etmelidir ki, inkübasyon sonunda yapılan
değerlendirme ile o numunenin temsil ettiği parti doğru olarak bilinsin ve o partiye
kolaylıkla ulaĢılabilsin.
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2.4. Etiketleme, Tavalama veya Kolileme
Ġnkübasyon süresini tamamlayan güvenli ürünler etiketlemeye alınırlar. Etiketleme
bölümü yer olarak etiketlenmemiĢ ürünlerin depolandığı inkübasyon alanı ile etiketli ve
ambalajlı ürünlerin beklediği depo alanları arasında olmalıdır. Litografik baskılı olan
tenekeler hariç, diğer tenekeler ile kavanozlar daha önceden belirlenmiĢ etiketlerin üzerlerine
yapıĢtırılması için bu bölüme alınırlar. Burada gözle görülebilen hataları olan ürünler elle
ayrılırlar, kavanozlar için burada da vakum dedektör kullanılması son derece faydalı bir
uygulamadır. Küçük konserve iĢletmelerinde etiketleme, etiketlerin kutuya elle yapıĢtırılması
suretiyle basit olarak yapıldığı halde, büyük iĢletmelerde makinelerle yapılmakta ve bunun
için de çok çeĢitli etiketleme makineleri geliĢtirilmiĢ bulunmaktadır. Depolama esnasında
ambalajlar üzerinde herhangi bir kirlilik oluĢmuĢsa etiketleme öncesi bu ambalajlar silinerek
etiketleme makinesine verilirler. Büyük boy ambalajlar (5 ve 10 kg’lık) genellikle el ile daha
küçükler ise otomatik makineler ile etiketlenirler. Makinelerin esas olarak bir zamklama ve
bir de etiketleri kaba yapıĢtırma tertibatı bulunmaktadır. Kutular önce sıcak veya soğuk
yapıĢtırıcı madde ile temas etmekte ve bundan sonra etiketleri yapıĢtıran bölümden geçmekte
ve böylece makineyi etiketlenmiĢ olarak terk etmektedirler. Üst üste yığılan etiketleri
otomatik olarak ve teker teker makineye veren ve bunları el tertipli düzenlerle kutulara
yapıĢtıran, saatte 5.000-10.000 ve daha yüksek kapasiteli etiket makineleri da bulunmaktadır.
Cam kapların etiketlenmesi için özel makineler yapılmıĢ olup bu makinelere kavanoz veya
ĢiĢeler, kutuların aksine, dik vaziyette girmekte ve saatte 10.000-20.000 ve daha fazla etiket
yapıĢtırabilmektedir. Etiketler, konserve kabını tamamıyla veya kısmen kuĢatacak
büyüklükte yapılmakta ve bu makineler her iki Ģekil için de elveriĢli bulunmaktadır.

Resim 2.2: Kavanoz etiketleme makinesi

Etiketi yapıĢtırırken yapıĢtırıcının dıĢa taĢmamasına ve gerektiği kadar tutkal
kullanılmasına, etiketin düzgün yapıĢmasına özen gösterilmelidir. Etiketlenen kavanozların
boğaz kısımlarına ürün emniyet bandı (sleeve band) uygulaması son yıllarda oldukça
yaygınlaĢmıĢ, ürünün üretimden sonra tekrar açılmadığının garantili olduğunun göstergesi
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olan güzel bir uygulamadır. Ardından da otomatik makinelerle veya manuel olarak kutu ve
kavanozlar büyüklüklerine göre araları karton seperatörlerle ayrılmıĢ tava veya karton koli
içlerine 2, 4, 8, 12, 24 veya 48 kutu bir dıĢ ambalaj içine yerleĢtirilecek Ģekilde
ambalajlanırlar. Bu tava veya karton kutuların üzerlerine içindeki ürünlerin çeĢit ve
miktarıyla ilgili etiket, barkod vs. bilgiler de ilave edilerek kartonlar ağızları kapanmak
suretiyle tavalar ise shrınk makinelerinde shrinklendikten sonra ambalajlar tekrar
paletlenerek direk sevkıyata veya tekrar depolama alanına gönderilirler.

Resim 2.3: Boğazına güvenlik bandı uygulanmıĢ bir kavanoz görüntüsü

Resim 2.4: Tava shrinkleme makinesi

Resim 2.5: Koli bantlama makinesi
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2.5. Depolama
Gıdalar, bozulabilir ve dayanıklı gıdalar olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.
Bozulabilir gıdalar, mikroorganizmaların hücumu veya enzimlerin etkisine çok elveriĢli
ürünler olup bunlara soğuk veya dondurma gibi özel depo koĢulları uygulanmadıkça kısa
sürede bozulurlar. Bu nedenle bunlara bozulabilir demekten çok çabuk bozulan gıdalar
denmesi daha doğrudur. Meyve ve sebzelerin çoğu, et, balık, süt ve benzerleri çabuk bozulan
gıdalardır. Dayanıklı gıdalar ise mikroorganizma hücumuna dirençli veya bu hücuma tümden
kapalı gıdalardır. Bunlar özel bir depo koĢuluna gerek duymada uzun süre dayanıklı
kalmaktadırlar. Konserveler ve iĢlenmiĢ pek çok gıda dayanıklı gıdalar grubuna girer.
Konserve gıdaların raf ömrü, üretildiği andan perakende satıĢının yapıldığı ana kadar
geçen süredir. Konservelerin raf ömrü, çeĢidine ve depolama koĢullarına bağlı olarak sınırlı
ve belirlidir. Ancak normal depolama koĢullarında hiç bir zaman 1 yıldan az değildir.
Üretimdeki geliĢen günümüz teknolojisi ve depolama Ģartları ile sanayide bu süre ortalama 2
yıl olarak kabul görmektedir.
Konserveler, mikrobiyolojik açıdan bozulmasalar bile depolama esnasında kaliteleri
gittikçe azaldığından ancak belli bir kaliteye düĢene dek depolanabilmektedirler. Kalitenin
zamanla düĢmesinin nedeni, yavaĢ bir hızla geliĢen kimyasal reaksiyonlardır. Bu
reaksiyonlar, gıda maddesinin bileĢenleri arasında veya gıda ile kap arasında oluĢmaktadır.
Cam kaplarda ıĢık bu reaksiyonları hızlandırabilir. ĠĢte yavaĢ bir Ģekilde geliĢen bu
reaksiyonlar sonunda; konserve gıdanın besleme değeri azalır, aroması, rengi ve tekstürü
(yapısı) bozulur. (Ġnsan sağlığını tehdit edici hiçbir madde oluĢmaz.)
Dayanıklı gıdaların depolanmasında, düĢük sıcaklıklarda yavaĢ bir Ģekilde geliĢen
kimyasal reaksiyonlar, sıcaklık arttıkça hızlanmaktadır. Genel olarak her 10°C sıcaklık
artıĢının, bu reaksiyonların hızının 2 misline ulaĢmasına neden olduğu kabul edilmektedir.
Bu nedenle konserve depolanması 0°C’nin üstünde fakat olabildiğince düĢük derecede
yapılmalıdır. (Kuru fasulye ve domates konserveleri 0°C’de 10 yıldan fazla, 18°C olması
halinde 2,5 yıl, 37°C olması halinde ise en çok 1 yıl depolanabilir.)
Depolama sıcaklığı, diğer kalite faktörleri yanında besleme değeri üzerine de etkilidir.
25°C’de 1 yıl süreyle depolanan konservelerde C vitamini kaybının yaklaĢık %15-20 olduğu,
depolama sıcaklığı 18°C’ye düĢürülünce bu kaybın %5-10 boyutlarında kaldığı
belirlenmiĢtir. Tiamin kaybının ise ortamın pH derecesine bağlı olarak C vitamininde
görülen düzeyde veya daha fazla olduğu saptanmıĢtır. Karoten, riboflavin ve niasin
içeriğinde ise depolamada çok az bir değiĢim olmaktadır. Tüm bu sebeplerle konserveler ilke
olarak donma noktası üzerinde olabildiğince düĢük derecelerde depolanmalıdır. Fakat
pratikte bu durum kullanıĢlı ve yaygın değildir. Genel olarak konservelerin 27°C’nin
üzerinde depolanmaması gerekir. Bu derecenin üzerindeki 1-2 haftadan uzun süreli
depolamalarda ise doku yumuĢar ve diğer duyusal özellikler hızla kaybolur. GeliĢen yeni
eğilime göre, konservelerin 10°C civarında depolanmasına doğru bir yöneliĢ vardır. Böylece
konserveler daha uzun bir raf ömrüne kavuĢmaktadır. Raf ömrü sadece sıcaklığa değil, aynı
zamanda ambalaja da bağlıdır. Seçilen teneke ve lakın, konservenin ömrü üzerine önemli
etkilerinin olduğu asla unutulmamalıdır. ĠĢlenmiĢ ürünün yıllarca depolanmasının depo ve
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rafların dolu tutulmasının hiçbir ekonomik anlamı olmadığına kuĢku yoktur. Bu nedenle
depolama, ilke olarak en çok yeni ürün sezonuna kadar sürmelidir.

Resim 2.6: Sevkıyata hazır ürün deposu

Konservelerin depolanma ve taĢınmasında en önemli noktalardan biri de deponun nem
düzeyidir. Nem düzeyi yüksek olan depolarda kutuların dıĢtan paslanması kaçınılmaz bir
gerçek olduğundan konserveler kuru depolarda saklanmalıdır. Soğuk veya serin depolardan
çıkarılan kutular, üzerinde çiğlenme sonucu oluĢan ıslanma ile hızla paslanabilirler. Bunu
engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır.
Pratikte ülkemizdeki genel uygulama ise son yıllarda bazı iĢletmeler 10°C ve altı, özel
soğutulmuĢ ve rutubeti kontrol altında tutulan depolarda raflı veya klasik tarzda 2 veya 3,
nadiren de çok güvenilir Ģartlarda ise 4 kat palet üst üste olacak Ģekilde depolama
uygulamaları yaygınlaĢmakla birlikte, yaygın olan uygulama ise çevresi ve çatısı kapalı,
havalandırmalı temiz ortamlarda ürünlerin sevk edilecekleri zamana kadar bekletilmeleri
Ģeklindedir.
Ürün blokları ile duvar ve tavam arasında yeteri kadar aralığın bulunması hava
sirkülasyonunun sağlanması ve herhangi bir bozulma halinde kontrolün kolaylıkla
yapılabilmesi, pest kontrolün kolaylıkla sağlanabilmesi için çok gereklidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek inkübasyon iĢlemini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ÇalıĢma ortamına uygun iĢ kıyafeti giyiniz.
 Takılarınızı üretim alanına girmeden önce çıkartınız.
 ĠĢ güvenliği ilkelerine uyarak araç- gereçleri dikkatli kullanınız.
 Isıl iĢlemi tamamlanmıĢ konservelerden
belirli aralıklarla numuneler alarak 37ºC
ve/veya 55ºC’de ayarlı inkübasyon
odasına koyunuz.
 Numuneler üzerine ve Ġnkübasyon takip
defterine ürün hakkında gerekli bilgileri
yazınız.
Ġnkübasyon süreci;
 Günlük olarak inkübasyon odasındaki
ürün numunelerini görsel olarak takip
ediniz.
 Ġnkübasyon süresini tamamlayan
ürünleri kimyasal ve mikrobiyolojik
analiz sonuçları yönünden takip ediniz.
 Ġnkübasyon testi baĢarılı olan ürünleri
etiketleme ünitesine sevk ediniz.
 Etiketlenen ve ambalajlanan ürünlerin
depolanmasını sağlayınız.

 Ġnkübasyon süresini gıdanın pH
durumuna göre ayarlayınız.
 Gerekli kayıtları tutmada titiz olunuz.

 Bombaj yapmıĢ ürünlere dikkat ediniz.
 Ürününün bombaj yapmadan da
bozulabileceğini hatırlayınız ve bütün
ürünlerin analizlerine önem veriniz.
 Bombaj yapmıĢ ürünleri bozuk ürünler
olarak ayırınız ve bozulma sebebini
öğrenmek için analizlerinin yapılmasına
önem veriniz.
 Etiketleme ünitesinin son kontrollerini
yapmayı unutmayınız.
 Etiketlenen ve ambalajlanan ürünlerin
güneĢ ıĢığından, yağıĢtan, rutubetten
korunmuĢ olmasına dikkat ediniz.

 ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uyunuz.
 ÇalıĢma ortamınızın son kontrollerini yapınız.
 Kayıtları dikkatli tutunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz.
1.

Ġnkübasyonun amacı aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Konservenin sterilize edilmesi.
B)
Kısa sürede sevk edilebilir ürünlerin belirlenmesi.
C)
Uygun ortamda depolanması.
D)
Etiketlemenin doğru Ģekilde yapılması.
E)
Bozuk ürünlerin bozulma sebebinin saptanması.

2.

Ġnkübasyon süresini etkileyen faktör aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Gıda içindeki canlı kalmıĢ vejetatif formdaki bakteri sayısı
B)
Gıdanın konsistensi
C)
Kutu büyüklüğü
D)
Gıda içindeki canlı kalmıĢ spor formdaki bakteri sayısı
E)
Hepsi

3.

Bombajlı kutularda bozulma sebeplerini araĢtırmak için hangi analizler yapılmaz?
A)
Gaz analizi
B)
pH
C)
Mikrobiyolojik analizler
D)
Süzme ağırlığı
E)
Renk, koku

4.

Litografik baskılı teneke ne demektir?
A)
Etiket yapıĢtırılmaya hazır teneke
B)
Etiket yapıĢtırılmıĢ kutu
C)
Etiket bilgileri teneke kutu yapan firma tarafından teneke üzerine resmedilmiĢ
teneke
D)
Resimsiz teneke kutu
E)
Laklı teneke kutu

5.

Raf ömrü ne demektir?
A)
Üretimden sevkiyata kadar geçen süredir.
B)
SatıĢtan tüketime kadar geçen süredir.
C)
Üretimden perakende satıĢın yapıldığı zamana dek geçen süredir.
D)
Depolama süresidir.
E)
Hepsi

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.

32

UYGULAMALI TEST
Konserveyi inkübasyon odasında takip ediniz. Yaptığınız iĢlemleri aĢağıda verilen
ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?

2.

Isıl iĢlemi tamamlanmıĢ üründen inkübasyon için numune
alınması için kalite kontrol birimi ile iletiĢim sağladınız mı?
Alınan numuneler üzerine gerekli bilgiler yazılarak 37ºC
ayarlı inkübasyon odasına kondu mu?

3.
4.

Numuneler bir hafta süresince hergün kontrol edildi mi?

5.

Ġnkübasyon takip defterine ürün hakkında gerekli bilgiler
yazıldı mı?
Ġnkübasyon süresinde bir problem görülmediyse etiketleme
ünitesine sevk edildi mi?

6.
7.

Kavanozdaki ürünler için vakum kontrol yapıldı mı?

8.

Kapakların üzerine üretim, son kullanım, parti no bilgileri
iĢlendi mi?

9.

Fiziksel zarar görmüĢ ambalajlar ayrıldı mı?

10.

Ambalajlar üzerine etiket yapıĢtırıldı mı?

11.

Kavanozlara güvenlik bandı uygulandı mı?

12.

Ambalajları karton kutu veya tavaya koydunuz mu?

13.

Paletlere dizerek üzerine palet kartını astınız mı?

14.

Depoya sevk ettiniz mi?

15.

Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?

16.

ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?

17.

ĠĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı Evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bamya konservesine ısıl iĢlem, inkübasyon ve etiketleme iĢlemlerini yapınız..
Yaptığınız iĢlemleri aĢağıda verilen ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

ĠĢyeri kurallarına uygun giyindiniz mi?

2.

ĠĢ öncesi kiĢisel hijyeni sağladınız mı?

3.

Su seviyesi ambalajların üzerini geçene kadar su ile
tamamladınız mı?

4.

Otoklavın kapağını sıkıca kapattınız mı?

5.

Hava ventili açık olacak Ģekilde 100ºC’a kadar buhar ile
ısıtmaya devam ettiniz mi?
Hava ventilini kapatıp 5/1’lik tenekeler için 35 dakika
içersinde 110-115 ºC’ye kadar ısıtıp bu sıcaklıkta 1.8 atm.
basınç altında 25-30 dakika tuttunuz mu?
720 cc’lik kavanoz ambalajlarını 20 dakika içinde 110ºC’ye
gelecek Ģekilde ısıtıp 15-18 dakika 110-115ºC’de ısıl iĢleme
tabi tuttunuz mu?
Buharı kapatıp içeriye yavaĢ yavaĢ soğuk su vermeye baĢlayıp
otoklav iç basıncını 1.8 bar’da sabit tutmaya çalıĢtınız mı?
5/1 teneke için 35 dakika, 720 cc kavanoz için 20 dakika
içersinde otoklav iç sıcaklığını 100ºC’nin altına düĢürdünüz
mü?

6.

7.

8.
9.

10. Basıncı yavaĢ yavaĢ kaldırıp otoklav kapaklarını açtınız mı?
11. Ġç sıcaklık 40ºC’ye gelene dek su ile soğutmaya devam ettiniz
mi?
12. Suyu kapatıp otoklav sepetlerini dıĢarıya çıkarttınız mı?
13. Isıl iĢlemi tamamlanmıĢ üründen inkübasyon için numune
alınması için kalite kontrol birimi ile iletiĢim sağladınız mı?
14. Alınan numuneler üzerine gerekli bilgiler yazılarak 37ºC
ayarlı inkübasyon odasına kondu mu?
15. Numuneler bir hafta süresince hergün kontrol edildi mi?
16. Ġnkübasyon takip defterine ürün hakkında gerekli bilgiler
yazıldı mı?
17. Ġnkübasyon süresinde bir problem görülmediyse etiketleme
ünitesine sevk edildi mi?
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Evet

Hayır

18. Kavanozdaki ürünler için vakum kontrol yapıldı mı?
19. Kapakların üzerine üretim, son kullanım, parti no bilgileri
iĢlendi mi?
20. Fiziksel zarar görmüĢ ambalajlar ayrıldı mı?
21. Ambalajlar üzerine etiket yapıĢtırıldı mı?
22. Kavanozlara güvenlik bandı uygulandı mı?
23. Ambalajları karton kutu veya tavaya koydunuz mu?
24. Paletlere dizerek üzerine palet kartını astınız mı?
25. Depoya sevk ettiniz 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
Yaptığınız değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa tereddütlerinizle ilgili bölümleri bir daha
gözden geçiriniz. Cevaplarınızın tamamı Evet ise modülü tamamladınız.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI

1.
2.
3.
4.
5.

D
D
B
B
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI

1.
2.
3.
4.
5.

B
E
D
C
C
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