T.C.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

GIDA TEKNOLOJĠSĠ

KURUTULMUġ MEYVE ÇEġĠTLERĠ
ÜRETĠMĠ
541GI0140

Ankara,2011



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir.



PARA ĠLE SATILMAZ.

ĠÇĠNDEKĠLER
AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1 .................................................................................................. 3
1. KAYISI KURUTMA ........................................................................................................... 3
1.1. ĠĢletmeye Ham maddeyi Alma ...................................................................................... 3
1.1.1. Kurutmalık Kayısı ÇeĢitleri .................................................................................... 4
1.1.2. Besin Değeri ........................................................................................................... 6
1.2. Kayısılara Uygulanan ÖniĢlemler ................................................................................. 7
1.3. Kayısı Kurutma Yöntemleri .......................................................................................... 7
1.3.1. GüneĢte Kurutma .................................................................................................... 7
1.3.2. GüneĢ Kolektörlü Kurutma Sistemlerinde Kurutma .............................................. 8
1.3.3. Yapay Kurutucularda Kurutma .............................................................................. 8
1.4. KurutulmuĢ Kayısıların Depolanması ........................................................................... 9
1.5. KurutulmuĢ Kayısılara Uygulanan Son ĠĢlemler ........................................................... 9
1.6. Kayısı Kurutma ĠĢlem Basamakları............................................................................. 10
1.7. Kayısı Kurutma Akım ġeması ..................................................................................... 11
UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................... 12
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 14
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2 ................................................................................................ 18
2. ERĠK KURUTMA ............................................................................................................. 18
2.1. ĠĢletmeye Ham maddeyi Alma .................................................................................... 18
2.1.1. Kurutmalık Erik ÇeĢitleri ..................................................................................... 19
2.1.2. Besin Değeri ......................................................................................................... 21
2.2. Eriklere Uygulanan Ön ĠĢlemler.................................................................................. 21
2.3. Erik Kurutma Yöntemleri ............................................................................................ 21
2.3.1. GüneĢte Kurutma .................................................................................................. 21
2.3.2. GüneĢ Kolektörlü Kurutma Sistemlerinde Kurutma ............................................ 21
2.3.3. Yapay Kurutucularda Kurutma ............................................................................ 22
2.4. KurutulmuĢ Eriklerin Depolanması............................................................................. 22
2.5. KurutulmuĢ Eriklere Uygulanan Son ĠĢlemler ............................................................ 22
2.6. Erik Kurutma ĠĢlem Basamakları ................................................................................ 23
UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................... 24
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 26
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3 ................................................................................................ 30
3. ĠNCĠR KURUTMA ............................................................................................................ 30
3.1. ĠĢletmeye Ham maddeyi Alma .................................................................................... 31
3.1.1. Kurutmalık Ġncir ÇeĢitleri..................................................................................... 31
3.1.2. Besin Değeri ......................................................................................................... 33
3.2. Ġncir Kurutma .............................................................................................................. 33
3.2.1. GüneĢte Kurutma .................................................................................................. 34
3.2.2. GüneĢ Kolektörlü Kurutma Sistemlerinde Kurutma ............................................ 35
3.3. KurutulmuĢ Ġncirlerin Depolanması ............................................................................ 36
3.4. KurutulmuĢ Ġncirlere Uygulanan Son ĠĢlemler............................................................ 37
3.4.1. Sınıflama .............................................................................................................. 38
3.4.2. Fumigasyon .......................................................................................................... 40
i

3.4.3. Değerlendirme ...................................................................................................... 40
3.5. Depolama ve ĠĢleme Sırasında Kaliteyi Etkileyen Faktörler....................................... 41
3.6. Kurutma Akım ġeması ................................................................................................ 41
3.7. Ġncir Kurutma ĠĢlem Basamakları ............................................................................... 42
UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................... 44
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 46
MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 50
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 54
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 55

ii

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

541GI0140

ALAN

Gıda Teknolojisi

DAL/MESLEK

Sebze ve Meyve ĠĢleme/Sebze Meyve ve Ürünleri ĠĢleme
Operatörü
KurutulmuĢ Meyve ÇeĢitleri Üretimi

MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI

Bu modül, birbirinden farklı meyvelerin kurutma
yöntemlerinin, ambalajlama ve depolama bilgi ve
becerilerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOġUL

“Meyveleri Kurutma” modülünü baĢarı ile bitirmiĢ olmak

YETERLĠK

KurutulmuĢ meyve çeĢitleri üretmek
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun
olarak kurutulmuĢ meyve çeĢitleri faaliyetini baĢarı ile
yapabileceksiniz.
Amaçlar:
1. Kayısı kurutabileceksiniz.
2. Erik kurutabileceksiniz.
3. Ġncir kurutabileceksiniz.
Ortam: ĠĢletme, teknoloji sınıfı, atölye
Donanım: Yıkama, ayıklama, sap-çekirdek çıkarma, haĢlama,
doğrama, kurutma sistemleri; tavalar, konveyörler, metal
dedektör, elek, değirmen, dolum makineleri, ambalaj
malzemeleri, etiket makinesi, etiket, depo, kurutulmuĢ ürün,
fumigasyon malzemeleri
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

iii

iv

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Kurutma iĢlemi yiyecekleri korumak için kullanılan en eski yöntemlerden biridir.
KurutulmuĢ gıdalar uzun süre dayanıklılığını korur. Çünkü içerdiği su miktarı düĢük
olduğundan yiyeceği bozacak mikroorganizmalar geliĢip çoğalamaz.
Önceki yıllarda kurutma iĢlemi genellikle açık havada güneĢ enerjisinden
yararlanılarak yapılmakta idi. Günümüzde ise yapılan araĢtırmalar doğrultusunda güneĢte
kurutmanın çok sağlıklı olmadığı, ürüne bir takım zararlar verdiği tesbit edilmiĢ ve farklı
kurutma yöntemleri geliĢtirilmiĢtir. GüneĢ enerjisinden ve katı yakıttan faydalanarak
kurutma iĢlemi yapan sistemler geliĢtirilmiĢ ve özellikle meyve kurutmada daha sağlıklı ve
istenilen kriterlere uygun ürün elde etmek kolaylaĢmıĢtır.
KurutulmuĢ meyveler besin değeri açısından zengin ve aynı zamanda sağlıklı
oldukları için hem iç pazarda hem de dıĢ pazarda yerini almıĢtır.
Sizler de bu modül ile değiĢik meyveleri kurutabileceksiniz. Özellikle ülkemizde en
çok kurutulan, dıĢ ve iç pazar tarafından tercih edilen ürünlerin kurutma yöntemlerini
öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak kayısı kurutabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Ġnternet ortamından ve kurutma yapan iĢletmelerden kurutmalık kayısılarda
aranan özellikleri araĢtırarak bilgileriniz arkadaĢlarınzla paylaĢınız.
Kayısı kurutmada kullanılan yöntemleri araĢtırınız.

1. KAYISI KURUTMA
1.1. ĠĢletmeye Ham maddeyi Alma
Her iĢletme kendi belirlediği bazı kalite kriterleri doğrultusunda hareket eder. Fakat
genel anlamda kurutmalık kayısıların bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir.
Kurutmalık kayısı çeĢitlerinin bazı özellikleri taĢıması gerekmektedir. Bunlar:


Meyvenin her tarafı aynı zamanda olgunlaĢmıĢ olmalıdır.



Çekirdeğinden kolay ayrılmalıdır.



Çekirdeği küçük, bademi tatlı olmalıdır.



Kükürtlendikten sonra rengini uzun süre muhafaza etmelidir.



Verimi yüksek olmalıdır.

Bu özellikleri taĢıyan kayısılar kurutulmak üzere iĢletmeye alınır. BaĢlıca kurutmalık
kayısı çeĢitleri Çöloğlu, Hasanbey, Hacıhaliloğlu, Karakabuk, Hacıkız, Çataloğludur.
Kayısılarda suda çözünen kuru madde miktarı % 26‟ya ulaĢtığında kurutma
olgunluğuna gelmiĢ demektir.
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Resim 1.1: GüneĢte kayısı kurutma

1.1.1. Kurutmalık Kayısı ÇeĢitleri
Kayısı, ülkemizin belirli yörelerinde kurutulmakla birlikte kurutulan kayısılar, cinsleri
itibariyle çeĢitlilik göstermektedir. Dünya çapında kurutulan kayısıların cinsleri ele
alındığında bazıları fazla miktarda su ve az miktarda kuru kütle ihtiva ettiğinden sofralık
olarak kullanımı uygundur. Bazı cinslerinse fiziksel yapısı ve kimyasal bileĢimi itibariyle
kurutulmaları uygundur. Kurutmalık bazı kayısı çeĢitleri Ģunlardır:


Çöloğlu: Malatya‟nın sofralık ve kurutmalık çeĢididir. HoĢ kokulu ve güzel
aromaya sahip olup ağızda güzel tat bırakır. Meyve yuvarlak Ģekilli, 25–30 g
ağırlığında, karın çizgisi belirgin ve asimetrik iki parçadan oluĢur. Meyve kabuk
ve et rengi sarıdır. Meyve çok tatlı ve yumuĢak dokuludur. pH 4.7–5.1 ve suda
çözünen kuru madde miktarı % 22–25 arasında değiĢir. Çekirdek Ģekli yuvarlak
ve tatlıdır. Meyve etine yapıĢık değildir. Malatya Ģartlarında temmuz ayının
ikinci haftası olgunlaĢmaya baĢlar. OlgunlaĢma zamanı meyveler uç kısımdan
yumuĢamaya baĢlar. Meyve hasat süresi kısa olup zamanında hasat edilmezse
fazla döküm yapar.



ġekerpare: Ülkemizin birçok yerinde değiĢik kayısı çeĢitlerine Ģekerpare ismi
verilmekle birlikte Iğdır Ģekerparesi en tanınmıĢ olanıdır. Iğdır ve çevresinde
sofralık ve kurutmalık olarak yetiĢtirilmektedir.

Meyve ufak 25–30 g ağırlığında, oval Ģekilli, meyve kabuk ve et rengi sarıdır. Meyve
tatlı ve et dokusu orta sertliktedir. Meyveler belirgin bir Ģekilde kırmızı yanak oluĢturur.
Meyve kabuğu paslı ve beneklidir. Yuvarlak Ģekilli çekirdekleri tatlı olup 1,8–2,3 g
ağırlığında ve meyve etine yapıĢık değildir. Suda çözünen kuru madde miktarı %20–25, pH
4,1–5,2 ve toplam asitlik %0.20–0.30‟dur. Meyveleri Malatya Ģartlarında temmuz ayının
birinci haftası olgunlaĢmaya baĢlar.
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Hacıhaliloğlu: Malatya‟nın en önemli kurutmalık kayısı çeĢididir. Meyveleri
orta irilikte, 25–35 g ağırlığında, meyve Ģekli oval, meyve kabuk ve et rengi
sarıdır. Meyve kabuğu incedir. Meyvelerin yola dayanımı iyidir. Meyve eti sert
dokuludur. Az sulu, çok tatlı, aromalı, pH 4,5–4,8‟dir. Suda çözünür kuru
madde miktarı %24-28 ve toplam asitlik miktarı %0.20 - %0.40‟tır. Çekirdek
Ģekli oval ve meyve etine yapıĢık değildir. Malatya‟da temmuz ayının ikinci
haftasında olgunlaĢır. Hasat olgunlaĢmaya paralel olarak 2 veya 3 haftada
yapılmalıdır. Aksi takdirde kurutma randımanı düĢer.
OlgunlaĢan meyvede meyve eti uçtan itibaren yumuĢar ve sulanır. Hasat zamanı
meyvenin dalla bağlantısı orta düzeydedir. YaĢ meyveleri yüksek Ģeker
içeriğinden dolayı fazla miktarda, özellikle aç karnına yendiğinde bağırsakları
bozar ve ishal yapar.



KabaaĢı: Son yıllarda Malatya ve çevresinde bol miktarda yetiĢtirilmeye
baĢlanmıĢ kurutmalık kayısı çeĢididir. Meyve orta irilikte, 30–35 g ağırlığında,
Ģekli oval, meyve kabuk ve et rengi sarıdır. Meyve tatlı, pH 3,8–4.6 ve toplam
asitlik %0.30- 0.45, suda çözünür kuru madde miktarı %24-26‟dır. Meyve eti
sert dokuludur. Çekirdek Ģekli oval, 1,9–2,4 g ağırlığında, tatlı ve meyvenin
etine yapıĢık değildir. Malatya‟da temmuz ayının ortasında olgunlaĢır.



Çataloğlu: Malatya‟nın kurutmalık kayısı çeĢididir. Ağaçları verimlidir.
Meyvesi orta irilikte, 25–30 g ağırlığında, oval Ģekilli, meyve kabuk ve et rengi
sarıdır. Meyve eti sert, tatlı, lezzetli, az suludur. Suda çözünür kuru madde
miktarı % 24–28, pH 4.5–4,9 ve toplam asitlik % 0.10–0.25 arasında değiĢir.
Çekirdek oval Ģekilli ve tatlıdır. Meyve etine yapıĢık değildir. Malatya
Ģartlarında temmuzun ikinci haftasında olgunlaĢır. Çataloğlu çeĢidi
hacıhaliloğlu çeĢidine renk, Ģekil ve görünüĢ bakımından çok benzer ve çoğu
zaman birbirleri ile karıĢtırılır. En önemli farkları çataloğlu meyvesinde daha az
tüy bulunur, bu yüzden meyve daha parlaktır.



Hacıkız: Malatya‟nın kurutmalık ve sofralık kayısı çeĢididir. Meyve Ģekli oval,
30–40 g ağırlığında, kokulu ve gösteriĢlidir. OlgunlaĢtığında meyvenin zaman
geçirilmeden hasat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde meyveler
kendiliğinden dökülür. Meyve kabuk ve et rengi sarıdır. Tatlı ve sert dokuludur.
Suda çözünen kuru madde miktarı % 18–21, Ph 4,5–4,7 ve toplam asitlik %
0,3–0,5 arasında değiĢir. Çekirdeği meyve etine bağlı değildir. Kükürtleme
sırasında kükürt gazını kolay absorbe eder. Kabuk Ģekli de kurutmaya
uygundur. Temmuzun ikinci haftası olgunlaĢır.



Kurukabuk: Malatya‟nın kurutmalık ve sofralık kayısı çeĢididir. Malatya
çevresinde “gâvur aĢısı” da denmektedir. Meyveleri iri, gösteriĢli ve kokuludur.
Çekirdeği çok iri olduğundan daha çok kabuk Ģeklinde kurutmaya uygundur.
Yola dayanıklı değildir. Meyve oval Ģekilli ve 35–40 g ağırlığındadır. Meyve
karın çizgisi belirgin ve asimetriktir. Meyve et ve kabuk rengi sarıdır. Suda
çözünen kuru madde miktarı % 14–17, pH 3,4–3,8 ve toplam asitlik % 1,1–1,4
arasında değiĢir. Malatya Ģartlarında haziran sonlarında olgunlaĢır.
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1.1.2. Besin Değeri
Taze kayısının kimyasal bileĢimi incelendiğinde 11 ayrı çeĢidin ortalama 71kcal enerji
sağladığı, protein ve yağ düzeylerinin düĢük olduğu görülür. Ortalama olarak %17
karbonhidrat, %80 nem içeren kayısı örneklerinin kül ve selüloz değerleri sırasıyla %0.65 ve
%1.28 olarak bulunmuĢtur. Mineral düzeyleri bakımından sodyum düzeyinin düĢük,
potasyum düzeyinin yüksek olması sağlık açısından önemli bir özellik olarak görülmektedir.
Vitaminler bakımından kayısı, A vitamininin ön maddesi olan karoten için iyi bir kaynaktır.
Enerji
ÇeĢit

Toplam
Yağ
Kül
(kcal/100Protein(%)
Karbohidrat(%)Nem(%)
Selüloz(%)pH Asitlik
(%)
(%)
g)
g/100 g

Hasanbey 77,56

0,53

1,2618,12

79,47

0,621,23

4,990,20

Aprikoz

59,60

0,19

0,0916,17

82,92

0,631,21

4,400,37

55,46

0,47

0,3614,13

84,54

0,501,23

3,531,42

Tokaloğolu62,80

0,67

0,3116,10

82,29

0,631,27

3,641,38

80,22

0,78

0,9719,30

78,26

0,691,63

4,660,35

Çataloğlu 80,03

0,54

0,2121,24

77,22

0,791,15

4,780,34

KabaaĢı

63,14

0,29

0,1816,85

82,03

0,651,42

4,600,31

Çöloğlu

78,17

0,41

0,9019,24

78,74

0,711,20

4,940,23

Ġsmailağa 67,26

0,51

0,4617,14

81,30

0,591,34

5,380,12

Soğancı

87,91

0,47

1,0821,47

76,29

0,691,18

4,680,28

ġekerpare 70,34

0,40

0,5817,82

80,59

0,611,20

4,970,20

Hungarish
best
Erzincan
Hacıhalil

Tablo 1.1: Kayısı çeĢitlerinin bileĢimi

Resim 1.2: Kayısı
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1.2. Kayısılara Uygulanan ÖniĢlemler
ĠĢletmeye alınan kayısılara yıkama, ayıklama, kurutma yöntemine göre çekirdek
çıkarma ve haĢlama gibi ön iĢlemler uygulanır. (Ön iĢlemler için sebze ve meyvelerde ön
iĢlemler modülüne bakınız). Seçilen kurutma yöntemine uygun ön iĢlemlerden geçirilmiĢ
olan kayısılar kükürtlenir. Kayısıları kükürtleme Ģu Ģekilde yapılır:
Meyveler önce ağaç çıtadan yapılmıĢ, her birinin alanı 1–1,5 m2 olan kerevetlere ince
bir tabaka halinde yerleĢtirilir. 1 m2 kerevet alanına yaklaĢık 20 kg bütün veya 10–12 kg
yarım kayısı konulabilir. Kerevetler, kükürtleme odasında üst üste yerleĢtirilerek blok haline
getirilir. 2.5 x 2,5 x 2,5 m boyutlarında bir kükürtleme odasında her biri 20 kerevetlik 4 blok
oluĢturulabilir. Buda 1500 kg kayısının bir defada kükürtlenmesine olanak verir. Kerevetler,
kükürtleme odasına bu Ģekilde yerleĢtirildikten sonra, oda sıkıca kapatılır ve genellikle oda
dıĢında yakılan kükürtten oluĢan SO4 gazı kükürtleme odasına verilir. Bazen kükürt oda
içinde yakılmaktadır. 1 ton kayısı için çeĢit ve olgunluk derecesine göre yaklaĢık olarak 1–2
kg kükürt yakılır. Kayısılar SO4 gazı atmosferi altında bir süre bekletilir.
Bekletme süresi; kayısı çeĢidi, olgunluk, bütün veya yarım oluĢu ve yakılan kükürt
miktarı gibi çeĢitli faktörlere göre 2–6 saat arasında değiĢir. Bu yöntemle kükürtlemede SO4
miktarını kontrol etmek oldukça zordur. Kükürtleme süresi sonunda oda açılarak
havalandırılır.

1.3. Kayısı Kurutma Yöntemleri
Kayısılar güneĢte, güneĢ kollektörlü kurutma sistemlerinde ve yapay kurutucularda
kurutulur.

1.3.1. GüneĢte Kurutma
Kayısılar güneĢte bütün veya yarım halde kurutulabilir. Kükürtleme iĢlemi
tamamlanmıĢ ve iyice havalandırılmıĢ kayısılar kerevetlerle sergi yerine taĢınıp yan yana
dizilerek kurumaya bırakılır. Sergi yeri temiz, güneĢli ve havadar bir yer olmalıdır. Bu
alanlarda kerevetlerin taĢınması ve diğer iĢlerde kolaylık sağlamak üzere muntazam yollarla
birbirine bağlı beton zeminler bulunur. KükürtlenmiĢ kayısılar burada doğrudan beton
üzerine serilir veya kerevetler betonlar üzerine yerleĢtirilir. Su oranı %20‟nin altına düĢünce
kurutmaya son verilerek toplanır, ayıklanır ve sandık içinde depolanır.

Resim 1.3: GüneĢte kayısı kurutma
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1.3.2. GüneĢ Kolektörlü Kurutma Sistemlerinde Kurutma
Kayısılar kurutma olgunluğuna gelince ağaçlardan elle toplanarak plastik kasalara
doldurulur. Plastik kasalarla iĢleme yerine taĢınan kayısılar içme suyu ile yıkanırlar.
Kusurluları ayıklanan meyveler kurutma tepsilerine serilerek kurumaları sağlanır. Kayısılar
kükürtleme odalarına alınarak kükürtleme iĢlemi yapılır. YaklaĢık olarak 1 ton kayısıya 2 kg
kükürt hesabıyla 6 saatte kükürtleme yapılır. Kükürtlemenin sonunda güneĢ kollektörüne
alınan kayısılarda kurutma baĢlatılır. Kurutmaya baĢlanılmasından yaklaĢık 3 gün sonra
meyvelerdeki çekirdeklerin meyve etinden ayrıldığı hissedildiği zaman kurutma tepsileri
dıĢarı çıkarılır. Pırtlatma iĢlemi yapılarak meyvelerin çekirdekleri çıkarılır ve meyveler patik
haline getirilir. Tepsilere yeniden serilen kayısılar tekrar kurutma sistemine konularak
kurutulmaya devam edilir. Pırtlatma iĢleminden yaklaĢık üç gün sonra kurutma iĢlemi
tamamlanır. GüneĢ kolektörlü kurutma sisteminde kayısılar toplam 6 günde kurutulmuĢ
olurlar. Kurutma iĢleminin sonunda kayısılardaki nem oranı %20 civarında olmalıdır.
Kayısılar kurutmanın tamamlanmasından sonra iĢleme ve ambalajlama iĢlemi için
depoya alınırlar. Pazar durumuna göre istenilen tip ambalajlarda iĢlenirler.

1.3.3. Yapay Kurutucularda Kurutma
Dalında tam olgunlaĢmıĢ meyveler ön iĢlemlerden geçtikten sonra ikiye bölünüp
çekirdekleri çıkarılır ve çekirdek evleri yukarı gelmek üzere kerevetlere yaklaĢık 10 kg / m2
hesabıyla yerleĢtirilir. Daha sonra kerevetler üst üste yerleĢtirilerek bloklar haline getirilip
kükürtleme odasında kükürtlenir. En çok 65˚ C‟de sıcak havada yapay yolla, örneğin tünel
kurutucularda su oranı %18‟e düĢene kadar kurutulurlar. Yaygın olarak uygulanmasa da
haĢlamanın kayısıların kuruma süresini %10–20 oranında kısalttığı ileri sürülmektedir.

Resim 1.4: Kayısı kurutma sistemleri
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100 kg taze kayısıdan alınan kuru ürün, kayısıların olgunluk durumuna ve kuru
üründeki nem oranına göre 20–30 kg arasında değiĢir. Esasen tüm kurutulan ürünlerde
randıman taze ürünün kuru maddesi ile kuru üründeki su oranına bağlı olarak değiĢmektedir
( Bakınız Tablo 1.1).
Kayısı ÇeĢidi
Hacıhaliloğlu
KabaaĢı
Kadıoğlu
Hasanbey
Ġsmailağa
Çataloğlu
Çöloğlu
Soğancı
ġekerpare

Et/çekirdek
oranı
(%)
16,4
13,7
15,3
14,1
17,8
13,1
10,7
15,2
13,4

Briks

24,9
26,2
25,5
20,1
23,2
24,5
21,4
22,7
19,2

1 kg kuru kayısı için
Gerekli yaĢ
meyve(kg)
3,51
3,35
3,40
4,29
3,67
3,54
4,12
3,77
4,50

1 kg kuru
kayısıdaki
Meyve sayısı
118
85
92
104
74
111
158
129
151

Tablo 1.1: Ülkemizde üretilen baĢlıca kurutmalık kayısı çeĢitlerinin kurutma teknolojisi
açısından bazı özellikleri

1.4. KurutulmuĢ Kayısıların Depolanması
Kayısılar kurutmanın tamamlanmasından sonra iĢleme ve ambalajlama iĢlemi için
sandıklara konarak depoya alınırlar. Sandıklarda ürünün su içeriği homojen hale gelir.
Kayısıların depolama ömrü; sıcaklık, kayısıların nem düzeyi ve kükürt içeriğine
bağlıdır. Kayısıların saklandığı depoların sıcaklık artıĢı ile oksijen kullanımı artmakta,
karbondioksit oluĢumu yükselmekte ve buna bağlı olarak kükürt konsantrasyonu azalmakta
ve renk esmerleĢmektedir. Kükürtlenip kurutulmuĢ kayısılarda esmerleĢme ancak nem
düzeyi % 20‟nin üzerine çıkınca görülmektedir. Uzun süre depolanacak kayısılarda nem
düzeyi % 15‟in altına indirilmelidir. Kayısılar soğuk depoda, 0˚ C ile 4˚ C‟lerde ve % 55–65
bağıl nemli depolarda renginde en küçük bir değiĢiklik olmadan 1 yıldan daha uzun süre ile
depolanabilirler. Depolama sırasında belli aralıklarla depo zararlılarından korumak amacıyla
fumigasyon (ilaçlama) yapılmalıdır.

1.5. KurutulmuĢ Kayısılara Uygulanan Son ĠĢlemler
Piyasaya sunulacak kayısılar elenerek toz, toprak ve küçük parçacıklardan ayrılır.
Böylece kurutma sırasında oluĢan topakların dağılması sağlanır. Metal dedektörden geçirilir.
Daha sonra piyasaya standart bir ürün verebilmek amacıyla, 1 kg‟da belli sayıda meyve
içerecek bir Ģekilde sınıflandırma ve harmanlama yapılır.
SınıflandırılmıĢ kayısılar yıkanarak meyvelerin yüzeyine yapıĢmıĢ maddeler iyice
temizlenir. Daha sonra meyveler sıcak suya daldırılarak veya buharda tutularak tavlanır.
Tavlama; kuru kayısıların standarta uygun olarak pazarlanabilecek en yüksek oranda su
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içermek üzere rehidrasyonudur. Tavlama sonunda, yüzeydeki suyun süzülerek uzaklaĢması
sağlanır. TavlanmıĢ meyvelerde su oranı genellikle % 24–25 civarına kadar yükselir. Bu su
içeriği ile kayısılarda genellikle mikrobiyolojik bir bozulma meydana gelmez.

Resim 1.5: Ambalaj çeĢitleri

Meyveler nem geçirmez ambalajlarda, özellikle selofan kombinasyonlu ambalajlar
içinde piyasaya sunulur.

1.6. Kayısı Kurutma ĠĢlem Basamakları


Kurutma olgunluğuna gelen kayısılar toplandıktan sonra iĢletmeye alınır.



Kayısılar iĢletmenin tercih ettiği yöntemle yıkanır.



Çürük, ezik, bereli olanları ve çöp, toprak, yaprak gibi kısımları ayıklanır.



Ġkiye bölünerek çekirdekleri çıkartılır.



Yapay yöntemlerle kurutma yapılacaksa hafif haĢlama uygulaması yapılır.



Kükürtleme iĢlemine tabi tutulmak üzere kerevetlere alınır.



Kükürt gazı hazırlanır ve özel odalarda belli sürede kükürt uygulaması yapılır.



Kurutulmak üzere islim odalarında çıkartılır.



Havalandırılır.



Kurutulmak üzere kurutma fırınlarına alınır.



65˚C‟de % 18 su oranına kadar kurutulur.



Soğutulur.



Sandıklara alınarak depolanır.



Depoda belli aralıklarla ilaçlama yapılır.
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Piyasaya çıkarılacağı zaman ayıklama iĢlemi uygulanır.



Sınıflandırılır.



Yıkanır.



Tavlanır.



MüĢteri istekleri doğrultusunda ambalajlanır.



Pazara sunulur.

1.7. Kayısı Kurutma Akım ġeması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek kayısıları kurutunuz.
ĠĢlem Basamakları






Öneriler

ĠĢ kıyafetinizi giyiniz.
Bonenizi takınız.
Ellerinizi dezenfekte ediniz.
ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uyunuz.
MüĢteri spesifikasyonuna özen gösteriniz.

 Kurutmak için kayısıları iĢletmeye
alınız.

 ĠĢletme kritelerine göre davranınız.
 ĠĢletmeye gelen kayısıların çeĢidini
öğreniniz.

 Kayısıları yıkayınız.

 Yıkama suyunun temiz olmasına dikkat
ediniz.

 Kayısıları ayıklayınız.

 Ezik, çürük, bereli olanları ayırınız.
 Yapraklarını temizleyiniz.

 Kayısıların çekirdeklerini çıkarınız.

 Meyveleri ikiye bölerek çekirdeklerini
alınız.
 Meyvelere zarar vermeyiniz.
 Ezilmemesine dikkat ediniz.

 HaĢlayınız.

 HaĢlama ısını ve süresini iyi ayarlayınız.
 Su kaynadıktan sonra kayısıları haĢlama
suyuna ilave ediniz.

 Kerevetlere yerleĢtiriniz.

 Kerevetleri hazırlayınız.
 Temiz olduklarından emin olunuz.
 m2 baĢına10 kg gelecek Ģekilde
yerleĢtiriniz.
 Çekirdek evleri yukarı gelecek Ģekilde
yerleĢtiriniz.

 Kükürtleyiniz.

 Kükürtleme odasını hazırlayınız.
 Kerevetleri üst üste bloklar halinde
diziniz.
 Kükürt gazını hazırlayınız.
 Kükürtleme sırasında maske kullanınız.
 Kükürdü solumayınız.
 Kükürtleme iĢlemini 2-6 saat arasında
gerçekleĢtiriniz.
 Odanın kapısını iyice kapatınız.
 Süre dolunca iyice havalandırınız.
 Kurutmak üzere fırınlara alınız.
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 Kurutunuz.

 Ayıklayınız.

 Kurutmak için tünel kurutucuları tercih
ediniz.
 Fırının ısısını 65˚C‟ye ayarlayınız.
 % 18 su oranına kadar kurutunuz.
 Kurutucunun temiz olduğundan emin
olunuz.
 Size verilen ısı derecesinin altına veya
üstüne çıkmayınız.
 Su oranına dikkat ediniz.
 Kurutma sırasında topaklanmıĢ olanları
ayırınız.
 Çok kurumuĢ veya yaĢ kalmıĢ olanları
ayırınız.

 Sandıklarda ürünü su içerğinin homojen
hale gelmesini sağlayınız.
 Deponun temiz olduğundan emin
olunuz.
 Deponun bağıl nem miktarının % 55–65
Depolayınız.
olmasını sağlayınız.
 Isı kontrollerini belli aralıklarla yapınız.
0 ile 4˚ C olması gereken ısı aralığıdır.
 Belli aralıklarla ilaçlama yapınız.
 Eleyiniz.
 Ürün pazara çıkacağı zaman Ģekil ve
Sınıflandırınız.
boylarına göre ayırınız.
 Renklerine göre ayırınız.
 Üzerindeki kirlerden uzaklaĢtırınız.
 Yüzeyine yapıĢmıĢ olan kirleri
Yıkayınız.
temizleninceye kadar yıkayınz.
 Yıkama suyunun temiz olmasına dikkat
ediniz.
 Sıcak suya daldırma veya buhara tutma
Tavlayınız.
iĢlemi yapınız.
 Nem geçirmeyen ambalajları tercih
ediniz.
 MüĢteri isteği doğrultusunda ambalaj
Ambalajlayınız.
malzemesi kullanınız.
 Üzerine ürün bilgilerinin bulunduğu
etiketi mutlaka yapıĢtırınız.
ĠĢ güvenliği ilkelerine uyarak araç gereçleri dikkatli kullanınız.
Verilen talimatlara uygun çalıĢınız.
ĠĢ kıyafetinizi çıkarıp asınız.
Tek kullanımlık malzemelerinizi çıkarıp çöpe atınız.
Ellerinizi her çalıĢma sonrasında yıkayınız.
ÇalıĢma ortamınızın son kontrollerini yapınız.

 Sandıklara alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları
cevaplayarak belirleyiniz.
AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi kurutmalık kayısı çeĢitlerinin genel özelliklerindendir?
A)
Çekirdeği küçük bademi tatlı olmalıdır.
B)
Çekirdeği küçük bademi ekĢi olmalıdır.
C)
Normal verimlilikte olmalıdır.
D)
Kükürtlendiğinde rengini kısa sürede değiĢtirmelidir.
E)
ġeker oranı düĢük olmalıdır.

2.

Kayısılarda kurutma olgunluğu aĢağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiĢtir?
A)
Suda çözünen kuru madde miktarı %15 olmalıdır
B)
Suda çözünen kuru madde miktarı %26 olmalıdır.
C)
Suda çözünen kuru madde miktarı %35 olmalıdır.
D)
Suda çözünen kuru madde miktarı %10 olmalıdır.
E)
Suda çözünen kuru madde miktarı %20 olmalıdır.

3.

AĢağıdakilerden hangisi hem kurutmalık hemde sofralık olarak kullanılmaktadır?
A)
Çataloğlu
B)
KabaaĢı
C)
Hacıkız
D)
Hacıhaliloğlu
E)
Soğancı

4.

AĢağıdakilerden hangisine Malatya çevresinde gavur aĢı denmektedir?
A)
Çataloğlu
B)
Hacıhaliloğlu
C)
Hacıkız
D)
Kurukabuk
E)
Soğancı

5.

AĢağıdakilerden hangisi en önemli kurutmalık kayısı çeĢididir?
A)
Hacıhaliloğlu
B)
Hacıkız
C)
KabaaĢı
D)
Çataloğlu
E)
Soğancı
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6.

AĢağıdakilerden hangisinde kayısılara uygulanan öniĢlemler doğru olarak verilmiĢtir?
A)
Çekirdek çıkarma-yıkama-ayıklama-kükürtleme
B)
Yıkama-ayıklam-çekirdek çıkarma-haĢlama
C)
Yıkama-ayıklama-haĢlama-kükürtlemeD)
Yıkama-ayıklama-kükürtleme-çekirdek çıkarma
E)
Ayıklam yıkama- -çekirdek çıkarma-haĢlama

7.

Kurutma iĢlemi sonunda kayısılardaki nem oranı % kaç olmalıdır?
A)
%8-10 5
B)
%10-12
C)
%12-15
D)
%18-20
E)
%12-25

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
Kurutmalık ve kurutmaya elveriĢli olmayan kayısı çeĢitlerinden bir tanesini kurutunuz.
Kurutma iĢlemi sonucunda her iki çeĢitte meydana gelen değiĢiklikleri inceleyiniz. Sonuçları
arkadaĢlarınız ile tartıĢınız. Yaptığınız iĢlemleri aĢağıdaki değerlendirme tablosuna göre
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ĠĢ önlüğünüzü giydiniz mi?
Bonenizi taktınız mı?
Takılarınızı çıkardınız mı?
Ellerinizi dezenfekte ettininz mi?
Kurutmalık ve kurutmalık olmayan kayısıları iĢletmeye
aldınız mı?
ĠĢletme kriterlerine uygun davrandınız mı?
Kayısıları yıkadınız mı?
Kayısıları sınıflandırdınız mı?
Ġkiye böldünüz mü?
Çekirdek evlerini çıkardınız mı?
Kayısıları uygun ısı ve sürede haĢladınız mı?
Metrekare baĢına on iki kg gelecek Ģekilde kerevetlere
yerleĢtirdiniz mi?
Kükürtleme birimini hazırladınız mı?
Gaz yöntemi ile kükürtlediniz mi?
Havalandırdınız mı?
Kurutma ünitesine sevk ettiniz mi?
Kurutucuyu hazırladınız mı?
Kurutucunu sıcaklığını 65˚C‟ye ayarladınız mı?
Islak termometre derecesini 40˚C‟ye ayarladınız mı?
Kayısıları kurutucuya aldınız mı?
Kuruttunuz mu?
Kurutma iĢleminden sonra soğuttunuz mu?
Ayıklama iĢlemine tabi tuttunuz mu?
Metal dedektörden geçirdiniz mi?
Nemini dengelemek için sandıklara aldınız mı?
Depoyu kontrol ettiniz mi?
Depoladınız mı?
Deponun temizliğini kontrol ettiniz mi?
Isısını ve nem düzeyini kontrol ettiniz mi?
FĠFO kuralını biliyor musunuz?
Ürünü kurallara uygun bir Ģekilde yerleĢtirdiniz mi?
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Evet

Hayır

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Kapısını kapattınız mı?
Sevkiyata kadar depoladınız mı?
Sevkiyat öncesinde sıbıflandırma iĢleminden geçirdiniz mi?
KurutulmuĢ ürünü yıkadınız mı?
Tavlama iĢlemi uyguladınız mı?
Sevkiyat için uygun ambalaja aldınız mı?
ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uydunuz
mu?
Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
ĠĢi size verilen sürede tamamladınız mı?
ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?
ÇalıĢmalarınızla ilgili kayıt tuttunuz mu?
ĠĢ kıyafetinizi çıkarıp astınız 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–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2
AMAÇ
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak erik kurutabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Ġnternet ortamından ve kurutma yapan iĢletmelerden kurutmalık eriklerde
aranan özellikleri araĢtırarak bilgileriniz arkadaĢlarınzla paylaĢınız.
KurutulmuĢ eriklerin kullanım alanlarını araĢtırarak bilgilerinizi arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

2. ERĠK KURUTMA
2.1. ĠĢletmeye Ham maddeyi Alma
KurutulmuĢ erik üretiminde kullanılacak erikler iĢletmenin belirlediği özelliklere göre
üretim biriminin sipariĢiyle satın alma birimi tarafından temin edilir.
Dünyada en çok kurutulan meyvelerden birisi de eriktir. Kurutmalık erik meyveleri
ağaçlar üzerinde aĢırı derecede olgunlaĢıp bir miktar suyunu uçurup buruĢtuktan sonra hasat
edilirler. Kurumaddesi yüksek, parlak renkli çeĢitler kurutmalık olarak kullanılır
Kurutulacak eriklerin Ģu özellikleri taĢıması gereklidir:

Genellikle koyu renkli ve iri olmalıdır.


Çekirdekleri küçük et kalınlığı fazla olmalıdır.



Çürük olmamalıdır.



Yarasız olmalı, yüzeyinde darbe izi bulunmamalıdır.



Kurtlu olmamalıdır. Ham madde kabul aĢamasında numune alınarak kontrol
yapılır.



Ġnce kabuklu olmalıdır.
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2.1.1. Kurutmalık Erik ÇeĢitleri
Erikler Avrupa, Japon ve can gubu olmak üzere üç gupta toplanır.


Avrupa grubu erikler: Sofralık olarak taze tüketim için kullanıldığı gibi
konservelik, kurutmalık ve reçellik olarak da tüketilmektedir. Meyveleri uzun,
yumurta Ģeklinde ya da hafif yuvarlaktır. Meyve kabuğu sarı, mor veya kırmızı,
meyve eti sarımtrak veya yeĢilimtrak, meyveler tatlı, sulu olup meyve eti
çekirdekten kolay ayrılır. Bu türe ait olan ve kurutmalık için kullanılanlar
aĢağıda verilmiĢtir.


D’agen: Meyve yumurta Ģeklindedir. Ortalama ağırlığı 35-40 g‟dır.
Kabuk rengi koyu kırmızı, mor renktedir. Meyve eti sarı orta sulu ve
yumuĢaktır. Çekirdek serbest olup kuru madde oranının yüksek
olmasından dolayı, dünyada kurutmalık olarak en fazla kullanılan
çeĢitlerden biridir.

Resim 2.1: D’agen çeĢidi



Karagüynük: Ağutos ayını ilk haftası olgunlaĢır. Meyve yumurta
Ģeklinde, ortalama ağırlığı 23 g‟dır. Meyve kabuğu orta kalınlıktadır.
Etten kolay ayırılabilir. DıĢ kabuğu mor renkte, düz ve mat, çok
mumludur. Meyve eti sarı, az sulu ve liflidir. Çekirdek ete bağlıdır.
Kurutmalık bir çeĢittir.



Stanley: Ülkemizde en yaygın yetiĢtirilen erik çeĢitlerindendir. Ağustos
ayının son haftasında olgunlaĢır. Meyve uzun yumurta Ģeklindedir.
Ortalama ağırlığı 55-60 g‟dır. Kabuk rengi koyu mor, çok mumlu, meyve
eti sarı, sulu, lifli, gevrek ve tatlıdır. Sofralık olarak tüketildiği gibi
kurutmalık olarak da değerlendirilir.
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Resim 2.2: Stanley çeĢidi



Sugar: Temmuz sonunda olgunlaĢır. Meyve yumurta Ģeklindedir. Ortalama
ağırlığı 45 g‟dır. Kabuk kırmızı, mor renkli, meyve eti koyu sarı, sulu ve
aromalıdır. Çekirdek ete yapıĢıktır. Sofralık ve kurutmalık olarak
değerlendirilir.

Resim 2.3: Sugar çeĢidi



Japon gurubu erikler: Dünyada taze erik ticaretinde en önemli yere sahip olan
gruptur. Bu tür erikler kurutmalık olarak kullanılmamaktadır. BaĢlıca çeĢitleri
Santa Rosa, Laroda, Formaza, Red Heart, Climax, Angelona, Friardır. Bu çeĢit
eriklerin Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiĢtiriciliği artmıĢtır.



Can grubu erikler: Bu meyveler genellikle yeĢil olarak tüketilmektedir. Bu
grubun en önemli çeĢitleri; papaz, can, havran (bekiroğlu) ve aynalıdır.
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2.1.2. Besin Değeri
Erikler B grubu vitaminlerince oldukça zengindir. Bunun yanı sıra A, C , E vitaminleri
açısından da zengindir. Yapısında fosfor, potasyum, sodyum, demir, karbonhidrat, lif ve
pektin bulunur.
Bağırsakları yumuĢatıcı etkiye sahiptir. Karaciğer, kalp ve böbrek hastalıklarında,
sindirim güçlüğü çekenlerde, tuzsuz rejim yapan ve romatizma rahatsızlığı olanlarda
tüketilmesi önerilmektedir.
Kuru eriğin besin değeri tazesine göre daha fazladır. PiĢirilmeden yenmesinde yarar
vardır.

2.2. Eriklere Uygulanan Ön ĠĢlemler
Kurutulmak amacıyla iĢletmeye gelen eriklerde çoğu zaman fazla miktarda yaprak ve
sap mevcuttur. Bunların hava akımından geçirilerek eriklerden ayrılması gerekir. Daha sonra
irilik bakımından sınıflandırılır. Ġri ve küçük meyveler birbirinden farklı sürelerde kurur.
Kurutmada tekdüzeliğin sağlanması için bu meyvelerin kurutulmasında iriliğe göre
sınıflandırma çok önemli bir iĢlemdir.
Erikler daha sonra 100 litre suya 0,5–1,5 kg NaOH ilavesiyle hazırlanmıĢ soğuk alkali
çözeltisine 10–15 saniye süreyle daldırılıp, sonra soğuk su ile yıkanırlar. Bu iĢlemle eriklerin
üzerindeki mum tabakası uzaklaĢtırılır ve kuruma hızlandırılmıĢ olur.

2.3. Erik Kurutma Yöntemleri
Eriklerde kayısılarda olduğu gibi güneĢte, güneĢ kolektörlü kurutucularda ve yapay
kurutucularda kurutulabilir.

2.3.1. GüneĢte Kurutma
Bandırma iĢlemi uygulanan erikler daha sonra kerevetler üzerine 12–20 kg/m2
miktarda yerleĢtirilip güneĢte kurutulurlar. Kurutma iĢlemi iyi havalarda 7 günde
tamamlanır. Bunu daha iyi anlamak için erikler iki parmak arasında sıkıldığında çekirdeği
kaymamalı ve kabuğu sert olmamalıdır.

2.3.2. GüneĢ Kolektörlü Kurutma Sistemlerinde Kurutma
Kayısılarda olduğu gibi kurutma iĢlemi gerçekleĢtirilir.
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2.3.3. Yapay Kurutucularda Kurutma
Bandırma iĢlemi uygulanmıĢ ve kerevetlere alınmıĢ erikler 70–75˚ C‟de sıcak hava
verilen zıt akıĢ tünelinde kurutulurlar. Erik kurutmada, zıt akıĢ tünelinin soğuk ucunda ıslak
ve kuru termometre dereceleri arasında yaklaĢık 8˚C„lik bir fark bulunmalı ve hava, tüneli
yaklaĢık 50˚C‟de terk etmelidir. Bu koĢullarda dıĢarı atılan havanın, bağıl neminin yaklaĢık
%60 olduğu görülmektedir.
Eriklerde su oranı %16–19„a düĢünce kurutmaya son verilir.

2.4. KurutulmuĢ Eriklerin Depolanması
KurutulmuĢ erikler içi kâğıt kaplı küçük kutu veya sandıklara doldurularak depolanır.
Depolama sırasında farklı derecelerde kurumuĢ meyveler arasında nem düzeyi bakımından
bir denge oluĢturulur. Bu Ģekilde, 100 kg taze erikten 25–30 kg kurutulmuĢ erik alınır.

2.5. KurutulmuĢ Eriklere Uygulanan Son ĠĢlemler
Piyasaya sunulacak erikler elenerek toz, toprak ve küçük parçacıklardan ayrılır.
Böylece kurutma sırasında oluĢan topakların dağılması sağlanır. Metal dedektörden geçirilir.
Daha sonra, piyasaya standart bir ürün verebilmek amacıyla, 1 kg‟da belli sayıda meyve
içerecek Ģekilde sınıflandırma ve harmanlama yapılır.
SınıflandırılmıĢ erikler yıkanarak meyvelerin yüzeyine yapıĢmıĢ maddeler iyice
temizlenir. Daha sonra meyveler sıcak suya daldırılarak veya buharda tutularak tavlanır.
Tavlama; kuru eriklerin standarda uygun olarak pazarlanabilecek en yüksek oranda su
içermek üzere rehidrasyonudur. Tavlama sonunda, yüzeydeki suyun süzülerek uzaklaĢması
sağlanır. TavlanmıĢ meyvelerde su oranı genellikle %24–25 civarına kadar yükselir. Bu su
içeriği ile eriklerde genellikle mikrobiyolojik bir bozulma meydana gelmez.
Meyveler nem geçirmez ambalajlarda, özellikle selofan kombinasyonlu ambalajlar
içinde piyasaya sunulur.
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2.6. Erik Kurutma ĠĢlem Basamakları


Kurutma olgunluğuna gelen erikler toplandıktan sonra iĢletmeye alınır.



Yaprak ve sap kısımları hava akımından geçirilerek ayıklanır.



Çürük, ezik, bereli olanları ayıklanır.



ĠĢletmenin seçtiği yöntemle yıkanır.



Ġrilik bakımından sınıflandırılır.



Bandırma çözeltisi hazırlanarak bandırma iĢlemi uygulanır.



Soğuk su ile yıkanır.



Kerevetlere yerleĢtirilir.



Kurutulmak üzere kurutma fırınlarına alınır.



70–75˚ C‟de % 16–19 su oranına kadar kurutulur.



Soğutulur.



Ġçi kâğıt kaplı küçük kutu veya sandıklara alınarak depolanır.



Depoda belli aralıklarla ilaçlama yapılır.



Piyasaya çıkarılacağı zaman ayıklama iĢlemi uygulanır.



Sınıflandırılır.



Yıkanır.



Tavlanır.



MüĢteri istekleri doğrultusunda ambalajlanır.



Pazara sunulur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek yaĢadığınız bölgede bulabileceğiniz
kurutmaya elveriĢli herhangi bir erik çeĢidini kurutunuz.






















ĠĢlem Basamakları
Öneriler
ĠĢ kıyafetinizi giyiniz.
Bonenizi takınız.
Ellerinizi dezenfekte ediniz.
ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uyunuz.
MüĢteri spesifikasyonuna özen gösteriniz.
 ĠĢletme kritelerine göre davranınız.
Kurutmak için erikleriı
 Kurutmalık erik çeĢitlerini hatırlayınız.
iĢletmeye alınız.
 ĠĢletmeye gelen eriklerin çeĢidini öğreniniz.
 Ezik, çürük, bereli olanları ayırınız.
 Yapraklarını temizleyiniz.
Erikleri ayıklayınız.
 Ayıklama iĢlemini hava akımından geçirerek
yapınız.
Erikleri yıkayınız.
 Yıkama suyunun temiz olmasına dikkat ediniz.
 Erikleri iriliklerine göre sınıflandırınız.
Erikleri sınıflandırınız.
 Ġrilik kuruma hızını etkileyeceği için hepsinin
iriliklerinin aynı olmasına dikkat ediniz.
 100 litre suya 0,5–1.5kg NaOH ilave ederek çözelti
NaOH çözeltisine daldırınız.
hazırlayınız.
 Çözelti içinde 10–15 sn tutunuz.
Yıkayınız.
 Yıkama suyunun soğuk olmasını sağlayınız.
 Kerevetleri hazırlayınız.
Kerevetlere alınız.
 Temiz olduklarından emin olunuz.
 m2 baĢına 12-20 kg gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz.
 Kurutmak için tünel kurutucuları tercih ediniz.
 Fırının ısısını 70-75 ˚C‟ye ayarlayınız.
 %18 su oranına kadar kurutunuz.
Kurutunuz.
 Kurutucunun temiz olduğundan emin olunuz.
 Size verilen ısı derecesinin altına veya üstüne
çıkmayınız.
 Su oranına dikkat ediniz.
 Sandıklarda ürünü su içerğinin homojen hale
Sandıklara alınız.
gelmesini sağlayınız.
 Sandıkların içine kâğıt kaplayınız.
 Deponun temiz olduğundan emin olunuz.
 Deponun bağıl nem miktarının % 55–65 olmasını
sağlayınız.
Depolayınız.
 Isı kontrollerini belli aralıklarla yapınız. 0 ile 4˚ C
olması gereken ısı aralığıdır.
 Belli aralıklarla ilaçlama yapınız.
Ayıklayınız.
 Eleyiniz.
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 Ürün pazara çıkacağı zaman Ģekil ve boylarına göre
ayırınız.
 Renklerine göre ayırınız.
 Kurutma sırasında topaklanmıĢ olanları ayırınız.
 Çok kurumuĢ veya yaĢ kalmıĢ olanları
 1kg belli bir sayı sağlamak amacıyla irilik ve
Sınıflandırınız.
renklerine göre sınıflandırma yapınız.
 KurutulmuĢ meyvelerin üzerine yapıĢan yabancı
Yıkayınız.
maddeleri temizleyiniz.
 Sıcak suya daldırma veya buhara tutma iĢlemi
Tavlayınız.
yapınız.
 Nem geçirmeyen ambalajları tercih ediniz.
 MüĢteri isteği doğrultusunda ambalaj malzemesi
Ambalajlayınız.
kullanınız.
 Üzerine ürün bilgilerinin bulunduğu etiketi muklaka
yapıĢtırınız.
ĠĢ güvenliği ilkelerine uyarak araç gereçleri dikkatli kullanınız.
Zamanı iyi kullanınız.
Verilen talimatlara uygun çalıĢınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.
AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi kurutmalık eriklerin özelliklerinden birisidir?
A)
Koyu renkli, iri, ince kabuklu ve tatlı olmalıdır.
B)
YeĢil renkli, çekirdeği büyük olmalıdır.
C)
Kalın kabuklu ve ekĢi olmalıdır.
D)
Kuru madde oranı az olmalıdır.
E)
Çok sulu olmalıdır.

2.

AĢağıdaki erik çeĢitlerinden hangisi sadece kurutmalık olarak kullanılır?
A)
Santa rosa
B)
Papaz eriği
C)
Karagüynük
D)
Stanley
E)
D‟agen

3.

Kurutmalık eriklerde sap ve yapraklar en iyi hangi yöntemle temizlenir?
A)
Elle ayıklanır.
B)
Elenerek temizlenir.
C)
Kurutulduktan sonra ayıklanır.
D)
Hava akımından geçirilerek temizlenir.
E)
Toplama sırasında ayıklanır.

4.

AĢağıdakilerden hangisinde eriklerin alkali çözeltisine batırılma nedeni doğru olarak
verilmiĢtir?
A)
Rengini korur.
B)
Üzerindeki mum tabakasını uzaklaĢtırır ve kuruma hızını artırır.
C)
Sadece kuruma hızını artırır.
D)
Sadece mum tabakasını giderir.
E)
Oksidasyonu azaltır.

5.

Kurutulacak eriklerin daldırılacağı alkali çözelti oranları aĢağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiĢtir?
A)
100 lt suya 0.5-1.5 kg NaOH
B)
50 lt suya 0.5-1.5 kg NaOH
C)
100 lt suya 1-2 kg NaOH
D)
50 lt suya 1-2 kg NaOH
E)
150 lt suya 1-2 kg NaOH
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6.

GüneĢte kurutulan eriklerin iyi derecede kurumuĢ oldukları nasıl anlaĢılır?
A)
Sıkıldıkları zaman çekirdekleri kayar ve kabukları serttir.
B)
Sıkıldıkları zaman çekirdekleri kayar ve kabukları çok yumuĢaktır.
C)
Sıkıldıkları zaman çekirdekleri kaymaz ve kabukları sert değildir.
D)
Renkleri çok koyudur.
E)
Parlak ve koyu renklidir.

7.

Erikler yapay kurutucularda kurutulurken nem oranları kaça kadar düĢürülmelidir?
A)
% 5-7
B)
%10-12
C)
% 12-15
D)
% 16-19
E)
% 15-18

8.

AĢağıdakilerden hangisi kurumuĢ eriklerin içi kâğıt kaplı sandıklarla depolanmasının
nedenidir?
A)
Birbirinden farklı boyutlardaki eriklerin nem düzeylerini dengelemek için
B)
Sandıklar depoda az yer kapladığı için
C)
Sandıklarda kükürtlemek kolay olduğu için
D)
Böceklenmeyi engellemek için
E)
Hepsi

9.

Nemi dengelenmiĢ eriklerde kaç kg taze erikten ne kadar kuru erik elde edilir?
A)
100kg taze erikten 25-30 kg kuru erik
B)
100kg taze erikten 35-40 kg kuru erik
C)
50 kg taze erikten 30-35 kg kuru erik
D)
50 kg taze erikten 25-30 kg kuru erik
E)
105kg taze erikten 35-40 kg kuru erik

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
Kurutmalık ve kurutmaya elveriĢli olmayan erik çeĢitlerinden alarak kurutunuz.
Kurutma iĢlemi sonunda iki çeĢit arasındaki farkları inceleyerek rapor haline getiriniz.
Yaptığınız iĢlemleri aĢağıdaki değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ĠĢ önlüğünüzü giydiniz mi?
Bonenizi taktınız mı?
Takılarınızı çıkardınız mı?
Ellerinizi dezenfekte ettininz mi?
Kurutmaya uygun erikleri iĢletmeye aldınız mı?
Kurutmaya elveriĢli olmayan erik çeĢidini iĢletmeye aldınız
mı?
ĠĢletme kriterlerine uygun davrandınız mı?
Eriklerin yaprak ve sap kısımlarını uygun yöntemleri
kullanarak ayıkladınız mı?
Erikleri yıkadınız mı?
Erikleri sınıflandırdınız mı?
NaOH çözeltisi hazırladınız mı?
NaOH çözeltisine uygun sürede daldırdınız mı?
Soğuk su ile yıkadınız mı?
Metrekare baĢına on iki kg gelecek Ģekilde kerevetlere
yerleĢtirdiniz mi?
Kurutma ünitesine sevk ettiniz mi?
Kurutucuyu hazırladınız mı?
Kurutucunun sıcaklığını 70–75˚C‟ye ayarladınız mı?
Islak termometre derecesini 50˚C‟ye ayarladınız mı?
Erikleri kurutucuya aldınız mı?
Kuruttunuz mu?
Kurutma iĢleminden sonra soğuttunuz mu?
Metal dedektörden geçirdiniz mi?
Nemini dengelemek için içi kâğıt kaplı sandıklara aldınız
mı?
Depoyu kontrol ettiniz mi?
Depoladınız mı?
Deponun temizliğini kontrol ettiniz mi?
Isısını ve nem düzeyini kontrol ettiniz mi?
FĠFO kuralını biliyor musunuz?
Ürünü kurallara uygun bir Ģekilde yerleĢtirdiniz mi?
Kapısını kapattınız mı?
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Evet

Hayır

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Sevkiyata kadar depoladınız mı?
Sevkiyat öncesinde ayıklama iĢleminden geçirdiniz mi?
KurutulmuĢ ürünü yıkadınız mı?
Tavlama iĢlemi uyguladınız mı?
Sevkiyat için uygun ambalaja aldınız mı?
ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uydunuz
mu?
Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
ĠĢi size verilen sürede tamamladınız mı?
ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?
ÇalıĢmalarınızla ilgili kayıt tuttunuz mu?
ĠĢ kıyafetinizi çıkarıp astınız 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
Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak incir kurutabileceksiniz.

RAġTIRMA
ARAġTIRMA



Ġnternet ortamından ve kurutma yapan iĢletmelerden kurutulacak incirlerde
aranılan özellikleri araĢtırınız ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Ġncir kurutmada hangi yöntem daha çok tercih edilir? AraĢtırınız.

3. ĠNCĠR KURUTMA
Kuru incir, ülkemizin geleneksel kuru meyve ihracatında önemli yere sahip tarımsal
ürünlerimizden biridir. Bazı yörelerde “yemiĢ” de denmektedir. Ġncirin ana vatanı Türkiye
olup buradan Suriye, Filistin ve daha sonra da Ortadoğu üzerinden Çin ve Hindistan‟a
yayılmıĢtır. Ülkemizde en çok Ġzmir ve Aydın yöresinde yetiĢtirilir. Aydın ve Ġzmir
bölgelerinin ekolojik koĢulları özellikle meyvenin olgunlaĢma dönemindeki sıcaklık, nem ve
rüzgar durumu meyve kalitesini olumlu yönde etkilemektedir.
Ġncir daha önce anlatılan meyveler gibi kurutulmaz. Genellikle güneĢte kurutulur. Ve
daha sonra iĢletmelere gelir. Bu öğrenme faaliyetinde kurutulma ve kurutulduktan sonra
geçirilen evreleri öğreneceksiniz.

Resim 3.1: Taze incir
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3.1. ĠĢletmeye Ham maddeyi Alma
Ürün iĢletmeye diğer meyvelerde olduğu gibi ham olarak gelmez. Ġncir üreticiler
tarafında bahçelerde kurutulur ve iĢlenmek üzere iĢletmeye gelir. Her iĢletmenin kendine ait
özel kriterleri vardır. Bu doğrultuda kurumuĢ incirler iĢletmeye alınır.

3.1.1. Kurutmalık Ġncir ÇeĢitleri
Ġncirler kurutmalık ve sofralık olmak üzere iki çeĢitte yetiĢtirilir.


Kurutmalık incirler: Genellikle açık renk yeĢil ve sarı olan incir türleridir.

Sarı Zeybek: Ġri meyveli, basık, yeĢil renkli, kaba damarlı, az tatlı ve
ufak çekirdeklidir. Eylül ayında olgunlaĢır.

Resim 3.2: Sarı Zeybek



Sarı lop: Tüm dünyada en üstün kuru incir kalitesine sahip çeĢit olarak
bilinir. Meyvesi orta irilikte, parlak ve açık sarı renklidir. Eti tatlı ve
lezzetlidir. Ağacı verimlidir ve her yıl ürün verir.
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Resim 3.3: Taze sarılop meyveleri



Sofralık incirler:

Sultan selim: Ġri meyveli, tatlı ve yuvarlaktır. Ağustosta olgunlaĢır.

Kavak inciri (patlıcan incir): Orta irilikte, mor ve tatlıdır.

Bursa Siyahı: Orta irilikte, siyah renkli ve tatlıdır. Yola ve ambalaja
dayanıklıdır. Ġç ve dıĢ pazarda çok tutulmaktadır.

Resim 3.4: Bursa siyahı
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3.1.2. Besin Değeri
Kolay sindirilebilen früktoz ve glikoz içerir. Protein miktarı birçok kuru meyvenin iki
katı kadardır. Süte oranla daha çok kalsiyum içermektedir. Bakır, magnezyum, potasyum ve
kükürt bakımından diğer kuru meyvelere oranla birinci sıradadır. Enerji, pantotenik asit,
riboflafin, tiamin ve pridoksin bakımından ikinci sırada yer alır. Pektin maddelerinin kaynağı
olmasından dolayı, bağırsaklardan toksin maddelerin atılması, kandaki kolesterol düzeyinin
düĢürülmesi, Ģeker hastalarında kan Ģekerinin hızla yükselmesinin önlenmesi gibi yararlar
sağlar. Mineral maddeler ve özellikle demir içeriği fazladır.

3.2. Ġncir Kurutma
Ġncir meyvesi ağaç üzerinde olgunlaĢır. Koparılmazsa suyunu tamamen kaybederek
buruklaĢır. Buruk denilen bu meyvelerin sap kısımlarında mantarlaĢma meydana gelir ve
meyveler kendiliğinden yere dökülür.
Yere dökülen meyveler ağaç altlarından elle toplanıp kurutma yerlerine götürülürler.
Ancak yere düĢtüğünde meyvenini su oranı oldukça fazladır. Bu nedenle kolayca
zedelenebilirler. (Hasat öncesinde iyi bir toprak iĢlemesi ile yüzey düzeltilmesi zararı en aza
ingirgeyebilir.)
Toplamada 10–15 kg‟lık sepet, kova ve benzeri kaplar kullanılır. Toplama kabı
büyüklüğü hem toplama ve taĢıma kolaylığı sağlar hem de yeteri kadar kurumamıĢ
meyvelerin ezilip birbirlerini kirleterek kalite kaybına yol açmasına engel olur.
Ağaçtan kendi haliyle dibe düĢmeyen incirler hasat döneminin sonuna doğru sırık
veya çengel gibi yardımcı aletlerle dibe düĢürülür.

Resim 3.6: Dalında buruklaĢmıĢ sarılop meyveleri
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Kuru incir hasadı her gün düzenli olarak yapılmalııdr. Böylece hayvan ve haĢere
zararları en az düzeye indirilir. Kuru incir meyvesinde en büyük sorun olan ve kaliteyi
olumsuz etkileyen faktörlerden birisi de incir kurtlarıdır. Her gün düzenli aralıklarla toplama
yapılırsa incir kurdu kelebeklerinin geceleyin ağaç altındaki meyvelere yumurta bırakması
önlenmiĢ olur.
Ayrıca ağaç altında bırakılan incirlerde gece-gündüz ısı farkı ve toprakla teması daha
uzun süre olduğu için küf mantarları oluĢumu hızlanarak devam eder. OluĢan bazı küf
mantarlarının kansere neden olan aflatoksin küf mantarlarını da meydana getirdikleri
saptanmıĢtır. Bu nedenle dökülen incirlerin toprakla temasını kesmek amacıyla hergün
düzenli olarak toplanması zorunludur.
Ağaçlardan toplanan incirler güneĢte veya güneĢ kolektörlü kurutma sistemlerinde
kurutulur.

3.2.1. GüneĢte Kurutma
Ağaç altından toplanan buruk incirler %30–50 civarında su içerirler. Ancak
depolanacak incirlerde su oranının % 18–20 civarında olması kaliteli ürün açısından tercih
edilir. Çünkü depolanacak meyvenin içerdiği su oranı yüksekse fermantasyon ve bozulma
meydana gelir. Ġncirleri tekrar kurutmanın amacı; bünyelerindeki %30–50 civarındaki suyu
%18-20‟ye indirmektir. Bu amaçla çok değiĢik araçlar kullanılmaktadır. Kurutma ülkemiz
ikliminin uygun olması nedeniyle doğal koĢullarda güneĢ altında yapılmaktadır. YaklaĢık
olarak 8 ile 10 gün süresinde kurutma iĢlemi gerçekleĢir.

Resim 3.6: GüneĢte incir kurutma
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Kurutma iĢlemi toprak zeminden 10cm yükseklikte olan plastik örgü ızgaradan
yapılmıĢ kerevetlerde gerçekleĢtirilmelidir. Kerevetlerde tel yerine plastik tercih edilmesinin
nedeni ise küf yapmaması ve daha dayanıklı olmasıdır. Kerevet kullanmanın yararları
Ģunlardır:

Kurutma süresini kısaltır.


Kirliliği azaltır.



Kolaylıkla üst üste yığılıp örtülerek ani gelen yağıĢlardan korunma sağlar.



Kerevetler her akĢam gün batımından önce 10–12 tanesi bir arada olacak
Ģekilde toplanıp üst üste yığılır. Ġncir kurdu kelebeklerinin girmesine engel
olacak Ģekilde plastik, amerikan bezi ve benzeri malzemelerle örtülür. Böylece
incir kurdu kelebeklerinin yumurta bırakma tehlikesinden ve çiğ tehlikesinden
korunmuĢ olunur.

Toplanan incirler, bahçenin devamlı güneĢ alan ve havadar bir yerine yerleĢtirilmiĢ
kerevetlere tek sıra halinde serilir. Kerevette kurumakta olan meyveler, sabahın erken veya
öğleden sonranın geç saatlerinde olmak üzere her gün gözden geçirilir.
KurumuĢ incirler sergiden alınır. KurumamıĢ olanlar alt üst edilir. Yeterince
kurumamıĢ incirler, kuru ve sert yapılarıyla henüz kurumamıĢlardan kolayca ayrılır.
Kerevetlerden kuru alma serin saatlerde çok kolay yapılabilir. Öğlen sıcak saatlerde, sıcağın
etkisi ile kurumuĢ haldeki incirler, yumuĢayacaklarından, baĢarılı bir Ģekilde kuru alma
yapılamaz. Kerevetlerden bozuk (hurda) incirler ayrı olarak alınır.
Ġncirler ya karıĢık olarak, sadece hurdası ayrılmıĢ ya da kalite sınıflarına ayrılmıĢ
olarak depolanırlar.
Ġncir kurdu kelebekleri, geceleri ıĢığa yönelim gösterdikleri için kesinlikle geceleyin
sergiden incir alma iĢlemlerinden kaçınılmalıdır.

3.2.2. GüneĢ Kolektörlü Kurutma Sistemlerinde Kurutma
Ġncir kurutmada da güneĢ kollektörlü kurutma tesisi baĢarıyla kullanılmaktadır.
Kurutmalık incir çeĢitleri buruk olgunluğa geldiklerinde ağaçtan elle toplanırlar ve plastik
kasalarla kurutma yerine taĢınırlar. Kurutma olgunluğundaki incirler yıkanmadan kurutma
kerevetlerine dizilir. Kerevetler güneĢ kollektörlü kurutma sistemine yerleĢtirilerek kurutma
iĢlemi baĢlatılır.
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Resim 3.7: Kerevetler üzerinde incir kurutma

Ġncirlerin yaklaĢık 3 gün sonra nem oranları %20-21 düzeyine inince kurutma iĢlemi
tamamlanmıĢ olur. Kurutma iĢlemi tamamlanan incirler güneĢ kollektöründen çıkartılarak
iĢleme ve ambalajlama için depoya alınırlar

3.3. KurutulmuĢ Ġncirlerin Depolanması
Kuru incir nemi oldukça düĢük dayanıklı bir ürün görünümünde olmasına karĢın
geçirdiği aĢamalarda çok fazla hırpalanması kalitesinin düĢmesine neden olur. Üretici
bahçesinden iĢletmeye taĢınması ve iĢleninceye dek depolanması sırasında kasalarda
saklanması kalite açısından önemlidir. Çuvallarda ürün yükü nedeniyle ezilme ve
parçalanmalar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bez torbalarda havalanmanın yetersizliği nedeniyle
ekĢimeler, jüt çuvallarda ise liflerin kuru meyveye yapıĢma riski oldukça büyüktür.

Resim 3.8: Sandıklar içinde kuru incir

KurutulmuĢ incirler sandıklar içinde depolanır.
Ayrıca sınıflandırılmıĢ ve fümige edilmiĢ kaliteli incirler değerlendirilinceye veya
pazarlanıncaya kadar yeni bir enfeksiyona neden olmayacak muhafazalı depolarda
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saklanırlar. Depo ortamı temiz, kireç badanası yapılmıĢ, incir kurdu kelebeğinin giriĢini
engelleyen tül gibi materyalle çevrilmiĢ olmalıdır. Her sınıftaki incirlerin üst üste konulma
yüksekliği 40-50 cm'yi geçmemelidir. Yabancı materyalle bulaĢmayı önlemek için incirlerin
üzerine hafif tül gibi örtü malzemesi ile kapatılmalıdır. Kuru incir üreticisi deposunda
bekleme esnasında mutlaka kirlenme meydana geleceği için en kısa sürede ürününü elden
çıkarmalıdır. Sarılop kararmaya eğilimli bir çeĢit olduğu için serin ortamlarda veya soğuk
depolarda saklanmalıdır.
Ġncirler 0˚ C ile +4˚ C‟de %50-60 bağıl nemli depolarda 1 yıl depolanabilirler. Depo
atmosferindeki hava neminin düĢük olması Ģekerlenmeyi önlemektedir.

3.4. KurutulmuĢ Ġncirlere Uygulanan Son ĠĢlemler
Ġncir iĢleme tesislerinde bazı iĢlemler uygulandıktan sonra ambalajlanıp piyasaya
sunulur. Ġncirlerin iĢlenmesi eleme, sınıflama, yıkama gibi baĢlıca iĢlemleri kapsar. Ayrıca
ambalajlanmadan önce incirleri yumuĢatmak ve böylece istenilen Ģekli verebilmek üzere
buharda (125˚ C-130˚ C ) basınç altında yaklaĢık üç dakika tutulur. Böylece kabukları
yumuĢamıĢ incirler, değiĢik Ģekiller verilmek üzere ambalajlanıp piyasaya sunulur.

Resim 3.9: ġekil verilmiĢ incir
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Resim 3.10: ġekil verilmiĢ ve ambalajlanmıĢ incir

Resim 3.11: DeğiĢik ambalajlar içinde incir çeĢitleri

Resim 3.12: 5kg’lık ambalaj içinde kuru incir.

3.4.1. Sınıflama
Bahçelerdeki sergiden alınmıĢ kuru incirler sınıflandırılmak üzere depolara
nakledilirken en fazla 20-25 kg arasındaki plastik kasalara konulmalıdır.
Kuru incirlerin fiyatlandırılması kilogramdaki meyve adedine göre yapılmaktadır.
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Kuru incirde Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen sınıflar ve özellikleri
bellidir. AĢağıda bu sınıflar ve özelliklerden kısaca bahsedilmiĢtir.


Ekstra: Ekstra sınıf kuru incirler, çok iyi kalitede olmalı, hiçbir kusur
taĢımamalı, çeĢidinin ve / veya ticari tipinin özelliklerine sahip olmalıdır. Bu
sınıftaki kuru incirler boy ve renk bakımından bir örnek olmalıdır. Bunlar
tolerans dıĢındaki kusurlardan tamamıyla arındırılmıĢ olmalıdır. Bunlarda
ürünün genel görünüĢünü kalitesini muhafaza kalitesini ve ambalajlı olarak
piyasaya arzını olumsuz etkilemeyen hafif kusurlara izin verilir. Bu sınıfa giren
kuru incirlerde Ģekerli doku çok iyi geliĢmiĢ ve incir kabuğu ihracat
periyodunda istenen yumĢaklıkta olmalıdır. Bu sınıftaki kuru incirlerde 1
kg‟daki kuru incir sayısı 65 den fazla olmamalıdır.



Sınıf I: Bu sınıfa giren kuru incirler iyi kalitede olmalı, hiçbir kusur taĢımamalı,
çeĢidinin ve / veya ticari tipinin özelliklerine sahip bulunmalıdır. Bu kuru
incirlerdeki Ģekerli doku iyi geliĢmiĢ olmalı, incir kabukları çeĢide ve ihracat
periyodunda istenen yumĢaklıkta olmalıdır. Bu sınıfa giren kuru incirlerde 1
kg‟daki kuru incir sayısı en fazla 120 adet olmalıdır.



Sınıf II: Bu sınıfa giren kuru incirler daha üst sınıflara girmek için yeterli
özellikleri taĢımayan, ancak yukarıda bildirilen asgari özelliklere sahip olan
kuru incirlerdir. Bu sınıfta tüketim kalitesini olumsuz etkilemeyen kabuk
kusurlarına müsaade edilir.



Endüstriyel sınıf: Bu sınıfa diğer sınıflara giremeyen özürlü incirler girer
ancak içinde en az % 10 oranında doğrudan tüketime elveriĢli incir
bulunmalıdır.

Resim 3.13: SınıflandırılmıĢ kuru incirler
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3.4.2. Fumigasyon
Ġncirlerin çeĢitli ambar zararlılarından korunması amacıyla, kurutma sonunda iĢlemeye
kadar geçen süre içinde muntazam aralıklarla fumigasyon uygulanmalıdır. Fumugasyon
bilindiği üzere bir çok kuru meyveye uygulanan temel iĢlemlerden birisidir. Ancak incirler
ambar zararlılarının, özellikle Efestia‟ların kolaylıkla hücumuna elveriĢli olduğundan
bunlarda fumigasyonun özel bir yeri vardır. Ülkemizde kurutulan incirlerin kükürtlenmesine
gereksinim bulunmadığından bunlar hiçbir aĢamada kükürtlenmezler.
AnlaĢmalı olarak ekolojik üretilen incirlerde zararlı kontrolü için fumigasyon iĢlemi
yerine halen düĢük sıcaklıklarda derin dondurma uygulaması yapılmaktadır.

3.4.3. Değerlendirme
Nitelik ve nicelik itibariyle sınıflandırılan meyveler iç ve dıĢ pazar istekleri
doğrultusunda çeĢitli Ģekillerde değerlendirilirler.


Naturel olarak değerlendirme: Fumige edilen incirler, boylama ve seçime tabi
tutulduktan sonra torba, karton kutu, selefon, ağaç kasa, değiĢik sepet ve kaplar
içine ambalajlanarak pazarlanır. Bu Ģekilde hazırlanan incirler, genellikle iç
pazarda tüketilmektedir.



ĠĢleyerek değerlendirme: BoylanmıĢ ve seçilmiĢ incirler iĢlenmeden önce
sıcak (30-40 derece) ve tuzlu (%4) veya baĢka bir antifermatik içeren suyla
yıkanır. Daha sonra Pazar isteği doğrultusunda iĢlenir. DıĢ pazarlar tarafından
talep edilen baĢlıca iĢleme Ģekilleri Ģunlardır. Layet, Lerida, Lokum, Protopen,
Pulled, Bağlama, Garland, Macaroni, Naturel, Umbrella ve Çikolata, selefonlu
veya selafonsuz olarak, 250 g 500 g, 1 kg ve 12.5 kg ağırlıkta iĢlenen incirler,
ağaç kasa veya karton kutular halinde ambalajlanır. Bu Ģekilde hazırlanan
incirlerin hemen tamamı dıĢ pazarda tüketilmektedir.



Ezme olarak değerlendirme: Ġncirler önce sıcak su ile yıkanır. Sonra ezme
makinesinden geçirilir. Ezmenin hemen hemen tamamı dıĢ pazara
iĢlenmektedir. DıĢ Pazar isteği doğrultusunda makineden çıkan ezme ya olduğu
gibi, çekirdekli bütün olarak (Amerikan tipi) ambalajlanır, ya da ezilme sonrası
merdaneden geçirilip çekirdekleri de ezilerek (Ġngiliz tipi) ambalajlanır. Ġncir
ezmesi, pasta, bisküvi, Ģekerleme ve marmelat sanayinde kullanılmaktadır.



Teknolojik ürünler halinde değerlendirme: Özürlü, düĢük kaliteli, hurda ve
iĢletme artığı (deĢe) incirler pekmez, ağda, alkol yapımında ham madde olarak
kullanılmaktadır. Hurda sınıf incirlerden bir kısmı da dıĢarı satılmaktadır.
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3.5. Depolama ve ĠĢleme Sırasında Kaliteyi Etkileyen Faktörler


Hasat ve sergi: Ağaç altlarına düĢen kuru incirler her gün iki defa toplanarak
plastik kasalar ile üretici depolarına getirilmeli ve mutlaka kalitelerine göre
ayrılarak sergilenmelidir.



Plastik kasa kullanımı: Kaliteyi etkileyen önemli unsurlardan biri de nakliye
esnasında kullanılan araçlardan kaynaklanan ezilme ve yırtılma gibi mekanik
zararlanmanın yanısıra, depolama aĢamasında ürünün hijyen olmayan yerlerde
yığılması ve bu yığınlarda oluĢan çürüme ve küflenmelerdir.
Bu yığınlarda son yıllarda ihracatımızda önemli bir sorun olan aflatoksin
riskinin artması önemli bir kalite kaybı nedenidir. Bu yüzden ürünün alımı,
sevkiyatı ve depolanması sırasında plastik kasa kullanımı sağlıklı ve hijyen ürün
eldesi bakımından önemli olduğu gibi iĢçilik azalacağından ekonomik kazanç
da sağlanmaktadır. Bunun dıĢında, bekleyen ürünlerde hava sirkülasyonu
yaratması, incir kurdu parazitinin biyolojik kontrolünün de yapılmasına olanak
tanıması gibi yararları vardır.

3.6. Kurutma Akım ġeması
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Kerevet kullanımı: Ürünün iyi havalanma ile daha hızlı kuruması, toprakla
temasının kesilmesini sağlanması ve aflatoksin oluĢum oranının düĢürülmesi
bakımından kerevet kullanımı kaliteyi etkileyen önemli bir faktördür. Ayrıca üst
üste yığılıp örtülme kolaylığı sayesinde, incir kurdu bulaĢıklığı ve yağıĢlardan
korunmaya da olanak tanımaktadır. Kerevette kurutulan incirlerin akĢamları
üstünün örtülmesi incir kurdu kelebeklerine karĢı bir önlem olacağından
kaliteyi koruyucu önemli bir faktördür.



Nem: Üreticiden alınan kuru incirlerde nem düzeyinin yüksek olması, depolama
sırasında baĢta Ģekerlenme olmak üzere, fermantasyon ve küf yoğunluğunda
önemli artıĢlara neden olmaktadır. Bu durumda ürünün kalitesi zarar
görmektedir. Ayrıca, ürünün depolama ortamında da nem koĢullarının uygun
olması kaliteyi etkilemesi bakımından önemlidir.



Fümigasyonda metil bromid kullanımı: Üreticiden alımı yapılan incirlerin
kurutma sırasındaki zararlı bulaĢımını önlemek amacıyla metil bromid ile
fümigasyonu yaygın olarak uygulanan bir mücadele Ģeklidir. Ancak metil
bromid kalıntı sorunu nedeniyle insan sağlığı açısından önemli bir risk
oluĢturmaktadır. Ġhraç edilen incirde zararlı mücadelesi amacıyla kontrollü
atmosfer koĢullarından yararlanılması, ürünün sağlık değerinin artmasına ve
organik pazar dıĢında tüm tüketicilerin kalıntı riski taĢımayan bu ürünleri
rahatlıkla kullanmasına neden olacaktır.



Aflatoksin ve okratoksin: Aflatoksin, Aspergillus flavus ile A. Parasiticus türü
funguslar, Okratoksin ise yirmiyi aĢkın bakteri ve mantar tarafından
oluĢturulmaktadır. Aflatoksin yıllardır bilinmesine rağmen okratoksin özellikle
son yıllarda üretici ülkelerde problem olmaya baĢlamıĢtır. Aflatoksinin en
yoğun olarak ürüne bulaĢtığı dönem olan incirin buruk olarak yere düĢüp
toprakla temas ettiği dönemde kültürel ve kimyasal yöntemler kullanılmak
suretiyle, bulaĢmayı önleyici tedbirlerin alınması ayrıca kuru incir kalitesini
olumsuz etkileyen aflatoksinli incirlerin incir iĢleme ve paketleme evlerinde UV
lamba altından geçirilerek ayıklanması zorunlu hale gelmiĢtir.

3.7. Ġncir Kurutma ĠĢlem Basamakları


Kurutmaya elveriĢli incirler ağaç üzerinde bırakılır.



Belli bir süre sonra ağaç altına düĢen incirler düzenli olarak toplanır.



Kerevetler üzerine alınarak bahçelerde kurumaya bırakılır.



Günün uygun saatlerinde kuruma kontrolleri yapılır.



Kuruyan incirler sandıklara alınır.



Sandıklar içinde iĢlenmek üzere iĢletmeye getirilir.



ĠĢletmenin seçtiği maddelerle belli aralıklarla fumigasyon uygulanır.



Bozuk çürük incirler ayıklanır.
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Büyüklüklerine ve renklerine göre sınıflandırılır.



ĠĢletmenin seçtiği yöntemle yıkanır.



Buharda yumuĢatma iĢlemi uygulanır.



MüĢteri isteği doğrultusunda elle Ģekil verilir.



Uygun ambalajlar seçilerek ambalajlanır.



Depolanır.



Gerektiği durumlarda pazara sunulur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
YaĢadığınız bölgede bulabileceğiniz kurutmaya elveriĢli herhangi bir incir çeĢidini
güneĢte kurutarak kurutma sonrası iĢlemleri uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları


















Öneriler

ĠĢ kıyafetinizi giyiniz.
Bonenizi takınız.
Ellerinizi dezenfekte ediniz.
ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uyunuz.
MüĢteri spesifikasyonuna özen gösteriniz.
 Topraktan çok kirlenmiĢ incirleri
toplamayınız.
 Her gün düzenli olarak toplama iĢlemini
Ağaçlardan düĢmüĢ inciri toplayınız.
gerçeleĢtriniz.
 Ġncirleri mutlaka gün ıĢığında toplayınız.
 Toplama iĢleminde 10-15 kg‟lık
sepetleri tercih ediniz.
 Plastik örgü kerevetleri tercih ediniz.
Kerevetlere alınız.
 Kerevetlerin yerden yüksek olmasına
dikkat ediniz.
 Sürekli güneĢ alan ve havadar olan bir
alanda kurutunuz.
 Kervetleri güneĢ alıtına tek sıra halinde
diziniz.
 Sabah erken ve öğleden sonranın geç
GüneĢte kurutunuz.
saatlerinde kontrol ediniz.
 KurumamıĢ incirleri alt üst ediniz.
 AkĢam olduğu zaman kerevetleri üst
üstte diziniz.
 Kerevetlerin üzerini hava akımını
sağlayan bir örtü ile örtünüz.
 KurumuĢ incirleri kervetlerden günün
serin saatlerinde toplayınız.
Kerevetlerden toplayınız.
 Bozuk incirlerle sağlam olanları aynı
yere toplamayınız.
 Hurda olanları ayırınız.
 Kuru incirleri taĢımak için sandıkları
Uygun taĢıma araçlarına alınız.
tercih ediniz.
 Jüt çuval veya farklı herhangi bir taĢıma
ĠĢletmeye taĢıyınız.
araçı seçmeyiniz.
 ĠĢletmeye geldikten sonra belli
Gerekli fumigasyon iĢlemine tabi
aralıklarla fumigasyon uygulayınız.
tutunuz.
 ĠĢletmenin tercih ettiği maddeyi
 kullanınız.
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 Fumigasyon odasının hava akımını
kontrol ediniz.
 Duvarlardan gaz sızıntısının olmamasına
dikkat ediniz.
 Gazın tüm meyvelere iĢlenmesini
sağlamak açısından meyve sandıklarını
üst stte koymayınız.
 Rengi ve Ģekli bozuk, lekeli, çok kirli
olanları ayırınız.
 Kuru incirleri renk, Ģekil ve boylarına
göre sınıflandırınız.
 Üzerindeki toz ve topraktan temizlemek
için yıkayınız.
 Temiz su kullanınız.
 Uygun yıkama yöntemini seçiniz.
 130˚ C‟de buhar basıncında 3 dk.
tutunuz.
 MüĢteri isteği doğrultusunda elle Ģekil
veriniz.

 Ayıklayınız.
 Sınıflandırınız.
 Yıkayınız.
 YumuĢatınız.
 ġekil veriniz.
 Ambalajlayınız.

 Uygun ambalajı seçmeye dikkat ediniz..

 Depolayınız.

 Deponun temiz olmasına dikkat ediniz.
 Ġncir kurdu kelebeğinin bulaĢmaması
için mutlaka tül ile açık olan kısımları
kapatınız.
 Üst üste koyarken aralık vermeyi
unutmayınız.

 ĠĢ güvenliği ilkelerine uyarak araç gereçleri dikkatli kullanınız.








Zamanı iyi kullanınız.
Verilen talimatlara uygun çalıĢınız.
ĠĢ kıyafetinizi çıkarıp asınız.
Tek kullanımlık malzemelerinizi çıkarıp çöpe atınız
Ellerinizi her çalıĢma sonrasında yıkayınız.
ÇalıĢma ortamınızın son kontrollerini yapınız.
ĠĢ güvenliği ilkelerine uyarak araç gereçleri dikkatli kullanınız.

45

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz.
1.

Ülkemizde incir en çok hangi bölgelerde yetiĢtirilmektedir?
A)
Rize- Giresin
B)
Ankara – Afyon
C)
Ġzmir – Aydın
D)
Malatya – Kayseri
E)
Antalya – Mersin

2.

Ağaçlardan yere düĢen incirler hangi sıklıkla toplanmalıdır?
A)
Hergün düzenli olarak
B)
Ġki günde bir
C)
Üç günde bir
D)
Haftada bir
E)
Yere düĢmeden hergün toplanmalıdır.

3.

Ġncirler üzerinde küf mantarları ve özellikle aflatoksin ne zaman oluĢur?
A)
Meyvenin toprakla temasında
B)
Meyvenin ağaç altında uzun süre kalmasıyla
C)
Meyvelerin ağaç altında uzun süre kalması ve gece gündüz ısı farklarından
etkilenmesi
D)
HaĢere kontrolü yapılmamasında
E)
Hiçbiri

4.

AĢağıdakilerden hangisi kurutmalık incir türlerinin özelliklerindendir?
A)
Açık renkli, yeĢil ve sarı incirler
B)
Koyu renkli mor incirler
C)
Yola dayanıklı incirler
D)
Siyah incirler
E)
Patlak incirler

5.

Dünyada en üstün kurutmalık incir kalitesine sahip incir çeĢidi aĢağıdakilerden
hangisidir?
A)
Sultan selim
B)
Sarı lop
C)
Sarı zeybek
D)
Bursa siyahı
E)
Kavak inciri
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6.

GüneĢ altında incir kurutma kaç günde tamamlanır?
A)
3-5 gün
B)
5-7 gün
C)
8-10 gün
D)
10-15 gün
E)
2-4 gün

7.

KurutulmuĢ incirler aĢağıdakilerin hangisi ile taĢınmalıdır?
A)
Çuvallarla
B)
Sandıklarla
C)
Jüt çuvallarla
D)
Bez torbalarla
E)
Karton kutularla

8.

Kuru incirlerde Ģekerlenme nasıl önlenir?
A)
Depo sıcaklığı artırılarak
B)
Depo atmosferindeki hava nemi düĢürülerek
C)
Depo sıcaklığı düĢürülerek
D)
Depo atmosferindeki hava nemi artırılarak
E)
Fumigasyon yapılarak

9.

Kuru incirleri Efestia’ların hücumundan korumak için hangi iĢlem uygulanmalıdır?
A)
Fumigasyon
B)
Bandırma
C)
Kükürtleme
D)
Paketleme
E)
Streçle kaplama

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
Kurutmalık ve kurutmalık olmayan incir çeĢitlerini seçerek yapay kurutucularda
kurutunuz. Sınflandırarak 1kg‟lık ambalajlara alınız. Belli bir süre depolayınız. Kurutma
sonucunda diğer kurutma yöntemleri ile arasında oluĢan farklılıkları tesbit ederek
uyguladığınız yöntemin sağlıklı olup olmadığı hakkında gerekçeleri ile birlikte rapor yazınız.
Yaptığınız iĢlemleri aĢağıdaki değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Evet

ĠĢ önlüğünüzü giydiniz mi?
Bonenizi taktınız mı?
Takılarınızı çıkardınız mı?
Ellerinizi dezenfekte ettininz mi?
Kurutmaya uygun inciri iĢletmeye aldınız mı?
Kurutmaya elveriĢli olmayan inciri çeĢidini
iĢletmeye aldınız mı?
ĠĢletme kriterlerine uygun davrandınız mı?
Kurutma öncesinde yapılması gereken iĢlemleri
yaptınız mı?
Kurutma fırınlarını hazırladınız mı?
Ġncirleri kerevetlere aldınız mı?
Kurutma ünitesine sevk ettiniz mi?
Kurutucunun sıcaklığını 70-75˚C‟ye ayarladınız
mı?
Islak termometre derecesini 50˚C‟ye ayarladınız
mı?
Ġncirleri kurutucuya aldınız mı?
Kuruttunuz mu?
Kurutma iĢleminden sonra soğuttunuz mu?
Metal dedektörden geçirdiniz mi?
Nemini dengelemek için içi kâğıt kaplı sandıklara
aldınız mı?
Depoyu kontrol ettiniz mi?
Fumigasyon uyguladınız mı?
KurutulmuĢ ve fumigasyon uygulanmıĢ incirleri
ayıkladınız mı?
Ġncirleri sınıflandırdınız mı?
Yıkadınızmı?
YumuĢattınız mı?
ġekil verdiniz mi?
Uygun ambalajı seçtiniz mi?
Ambalajladınız mı?
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Hayır

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Depoladınız mı?
Deponun temizliğini kontrol ettiniz mi?
Isısını ve nem düzeyini kontrol ettiniz mi?
FĠFO kuralını biliyor musunuz?
Ürünü kurallara uygun bir Ģekilde yerleĢtirdiniz
mi?
Kapısını kapattınız mı?
Sevkiyata kadar depoladınız mı?
Ġki çeĢit arasındaki farkları incelediniz mi?
Tesbitlerinizi rapor haline getirdiniz mi?
ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına
uydunuz mu?
Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen
gösterdiniz mi?
ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli
davrandınız mı?
ĠĢi size verilen sürede tamamladınız mı?
ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?
ÇalıĢmalarınızla ilgili kayıt tuttunuz mu?
ĠĢ kıyafetinizi çıkarıp astınız 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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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz.

1.

Kayısılarda depolama ömrü ;
I.Sıcaklığa,
II.Kayısıların nem düzeyine,
III.Kayısıların kükürt içeriğine bağlıdır.
IV Kayısıların bileĢimine bağlıdır.
Buna göre aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
Sadece I
B)
Sadece II
C)
SadeceIII
D)
I: II. III
E)
I-IV III

2.

Kayısılar depolarda 0 ile 4˚ C‟de ne kadar süre bekletilir?
A)
6 ay
B)
1 veya 1.5 yıl
C)
3 yıl
D)
4 yıl
E)
3 yıl

3.

Tavlama iĢlemini en iyi Ģekilde aĢağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?
A)
Standartlara uygun hale getirme
B)
Suya daldırma
C)
Kuru kayısıların standartlara uygun olarak pazarlanabilecek en yüksek oranda
su içermek üzere rehidrasyonudur.
D)
Su çektirme
E)
Kuru kayısıların standartlara uygun olarak renklerini korumaktır.

4.

Tavlanan eriklerde su oranı ne kadar yükselir?
A)
% 10-12
B)
%15-17
C)
%18-22
D)
%24-25
E)
%15-20

5.

Ġncir kurdu kelebekleri yumurtalarını en çok ne zaman meyvenin üzerine bırakırlar?
A)
Gece
B)
Öğle saatlerinde
C)
Sabah saatlerinde
D)
Gün boyu
E)
Gün ısısının en yüksek olduğu saatlerde

50

6.

Ġncirler güneĢ kollektörlü kurutma sistemlerinde kaç gün kurutulurlar?
A)
3 gün
B)
4 gün
C)
5 gün
D)
6 gün
E)
2 gün

7.

Kuru incirleri yumuĢatma iĢlemi için hangi yöntem kullanılır?
A)
Suda haĢlama
B)
100˚ C‟de su buharında tutma
1
C)
125-130˚ C‟de buhar basıncında tutma
D)
Bir gün boyunca suda bekletme
E)
Presleme

8.

Kuru incirlerde T.S.E standartlarına göre en iyi sınıf hangisidir?
A)
Sınıf I
B)
Sınıf II
C)
Endüstriyel sınıf
D)
Ekstra sınıf
E)
Sınıf III

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları öğrenme faaliyetlerine geri dönerek
tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz..
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UYGULAMALI TEST
Yapay kurutma yöntemine göre kayısı erik ve incir kurutunuz. Kurutulan ürünleri 1.1
cm boyutlarında doğrayarak farklı bir ürün elde edilmesi için hazırlayınız.Yaptığınız
iĢlemleri aĢağıdaki değerlendirme toblosuna göre kontrol ediniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Değerlendirme Ölçütleri
ĠĢ önlüğünüzü giydiniz mi?
Bonenizi taktınız mı?
Takılarınızı çıkardınız mı?
Ellerinizi dezenfekte ettininz mi?
Kurutmaya uygun inciri iĢletmeye aldınız mı?
Kurutmalık kayısıları aldınız mı?
Kurutmalık erikleri aldınız mı?
ĠĢletme kriterlerine uygun davrandınız mı?
Kurutma öncesinde yapılması gereken iĢlemleri yaptınız mı?
Kurutma fırınlarını hazırladınız mı?
Ayrı ayrı incir, erik ve kayısıları kerevetlere aldınız mı?
Kurutma ünitesine sevk ettiniz mi?
Kurutucunun sıcaklığını ürün özelliklerine göre ayarladınız
mı?
Kurutulacak meyveleri kurutucuya aldınız mı?
Kuruttunuz mu?
Kurutma iĢleminden sonra soğuttunuz mu?
Metal dedektörden geçirdiniz mi?
Nemini dengelemek için içi kâğıt kaplı sandıklara aldınız mı?
Depoyu kontrol ettiniz mi?
Fumigasyon uyguladınız mı?
KurutulmuĢ ürünlere kurutma sonrası uygulanan iĢlemleri
uyguladınız mı?
Uygun doğrama bıçaklarını seçtiniz mi?
Doğrama makinesini çalıĢtırdınız mı?
Uygun boyutlarda doğradınız mı?
Uygun ambalajı seçtiniz mi?
Ambalajladınız mı?
Depoladınız mı?
Deponun temizliğini kontrol ettiniz mi?
Isısını ve nem düzeyini kontrol ettiniz mi?
FĠFO kuralını biliyor musunuz?
Ürünü kurallara uygun bir Ģekilde yerleĢtirdiniz mi?
Kapısını kapattınız mı?
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Evet

Hayır

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Sevkiyata kadar depoladınız mı?
ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uydunuz mu?
Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
ĠĢi size verilen sürede tamamladınız mı?
ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?
ÇalıĢmalarınızla ilgili kayıt tuttunuz mu?
ĠĢ kıyafetinizi çıkarıp astınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda Hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa modülü tekrar ediniz.
Bütün cevaplarınız Evet ise modülü tamamladınız. Öğretmeniniz size çeĢitli ölçme
araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletiĢime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6
7

A
B
C
D
A
B
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

A
C
B
B
A
C
D
A
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

C
A
C
A
B
C
B
B
A

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8

D
B
C
D
A
A
C
D
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