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Makarna Hamuru Hazırlama
Bu modül, makarnanın yapısı, bileşimi, özellikleri hakkında
bilgi kazandırarak, makarna hamuru yoğurma yeterliliğinin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
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ÖN KOŞUL

“Buğday Öğütme” modülünü başarmış olmak

YETERLİK

Makarna hamurunu hazırlamak
Genel Amaç
Bu modül ile öğrenciye gerekli araç gereç sağlandığında
tekniğine uygun olarak makarna hamurunu
hazırlayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Makarna çeşidinin formülasyonuna uygun, makarna
hamurunu hazırlamak için ön hazırlık yapabileceksiniz.
2. Türk Gıda Kodeksi’ne ve makarna çeşidine uygun

MODÜLÜN AMACI

olarak makarna hamurunu yoğurup
hazırlayabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Üretim atölyesi, kütüphane, internet,
Donanım: hamur yoğurma tankı.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak
modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Seçtiğiniz dalın özellikleri, teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi gerektirmektedir.
Ayrıca, gıda sektörü sağlıkla direk ilgili bir sektör olduğundan temizlik ve hijyen konularına
uygun üretim yöntemlerini bilmeniz ve uygulamanız da gerekmektedir. Günümüz yaşam
koşulları, üretim kalitesini ve kapasitesini önemli ölçüde arttırmaktadır. İletişimdeki baş
döndürücü gelişmeler, insanların bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmış ve bilinçli bir tüketici
kitlesinin oluşumu ile gıda üretiminde kalite konusunda taviz verilmez aşamalara
gelinmesini sağlamıştır.
Üretim kapasitesinin artışından kaynaklanan ihtiyaçların, doğru şekilde karşılanması
ve kalitenin sağlanması, üretim bilgisinin ve kişisel becerilerin artması ile sağlanabilir. Bu
artışın olabilmesi için sektörün en önemli gereksinimi iyi niteliklere sahip, donanımlı ara
eleman olarak öne çıkmaktadır.
Bu amaçla, sizlere makarna üretimi konusunda öncelikle yapımında kullanılan
maddelerin ve iyi bir makarnanın taşıması gereken nitelikler hakkında bilgi aktarılmaya
çalışılmıştır. Temel bilgilere sahip olmadan doğru işleri yapabilmenin mümkün olmadığını,
kaliteli işler çıkarmak için önce yapılanın mantığının anlaşılması gerektiğini sizler de takdir
edersiniz. Bu temel bilgilendirmenin ardından makarna hamurunun yoğurulma tekniği,
yoğurma nitelikleri ve yoğurma aşamalarıyla birlikte uygulama sürecinde yapılması
gerekenler konusunda bilgiler verilmeye çalışılmıştır.
Bu modülü başarılı bir şekilde tamamladığınız zaman, iyi bir makarna hamurkarı
olarak tercih edilen bir eleman olacaksınız.
Modülünüzde gerekli temel bilgi ve becerileri bulacağınız ve bunları daha ileriye
taşıyacağınız inancıyla başarılar diliyoruz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında makarna
çeşidinin formülasyonuna uygun olarak makarna hamurunu hazırlamak için ön hazırlık
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Makarna ile ilgili tebliğleri ve Türk Gıda Kodeksi’ni araştırıp dosyalayınız.



Araştırma sonuçlarından bir sunu hazırlayarak bilgilerinizi arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. ÖN HAZIRLIK

Resim 1.1 :Makarna çeşitlerinden örnekler

1.1. Makarnanın Özellikleri ve Sınıflandırılması
Türkiye’de makarnanın taşıması gereken özellikler Türk Gıda Kodeksi Tebliğ’lerinde
belirlenerek makarnaların sınıflandırması yapılmıştır.

1.1.1. Türk Gıda Kodeksi Makarna Tebliği
Türk Gıda Kodeksi Makarna Tebliği 05.03.2002 tarihinde 24686 sayı 2002 -20 nu. lu
tebliğ ile yayınmanmış daha sonra 29.06.2005 tarihinde değişiklik yapılarak 25860 sayı ve
2005/29 tebliğ numarası ile yayımlanmıştır.
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1.1.1.1.Kapsamı
Makarna, Türkiye’de Türk Gıda Kodeksi tarafından sınıflandırılarak özellikleri bu
tebliğ ile belirlenmiştir.
Bu tebliğ, Triticum durum buğdayından üretilmiş irmikten elde edilen sade makarnayı,
tam buğday makarnasını, çeşnili makarnayı, zenginleştirilmiş makarnayı, vitamin ve mineral
ilaveli makarnayı ve güçlendirilmiş makarnayı kapsar.
1.1.1.2. Sınıflandırılması
Makarna; sade, tam buğday, çeşnili, zenginleştirilmiş, güçlendirilmiş, vitamin ve
mineral ilaveli olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre;
Sade makarna: Triticum durum buğdayından üretilen irmiğe su katılıp tekniğine
uygun yoğrularak hazırlanan hamurun şekillendirilip kurutulması ile elde edilen bir üründür.

Resim 1.2: Sade makarna çeşitlerine örnekler

Tam buğday makarnası: Tam buğday irmiğine su katılıp tekniğine uygun yoğrularak
hazırlanan hamurun şekillendirilip kurutulması ile elde edilen bir üründür.
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Resim 1.3: Tam buğday makarnası örnekleri

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

Resim 1.4: Çeşnili makarna örnekleri

Zenginleştirilmiş makarna: Triticum durum buğday irmiğinden tekniğine uygun
olarak üretilen makarna hamuruna tiamin, riboflavin, niasin, folik asit, demir karışımı
ve/veya D vitamini ve/veya kalsiyum katılarak şekillendirilip, kurutulmasıyla elde edilen bir
üründür.
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Resim 1.5: Çeşitli makarna örnekleri

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

1.1.2. Makarnanın Özelikleri












Makarna kendine has tat ve kokuda olmalıdır.
Makarnanın rutubet miktarı en çok % 13 olmalıdır.
Tam buğday makarnasının protein miktarı kuru maddede en az % 11olmalıdır
Sade makarnada kül miktarı kuru maddede en çok % 1 olmalıdır.
Sade ve zenginleştirilmiş makarnanın protein miktarı kuru maddede en az %
10.5 olmalıdır.
Güçlendirilmiş makarnanın protein miktarı kuru maddede en az % 15.5
olmalıdır.
Tam buğday makarnasında kül miktarı kuru madde de en çok % 2 olmalıdır.
Sade makarnada suya geçen madde miktarı kuru madde esasına göre en çok %
10 olmalıdır.
Sade makarnaya tuz katılmamalıdır.
Makarnalar biçimlerine göre uzun, kesme, şehriye vb şekillerde üretilebilir.
Zenginleştirilmiş makarnaya aşağıda belirtilen miktarda karışım ve/veya
vitamin ve/veya mineral katılabilir;
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Tiamin (B1 vitamin)

0.88 – 1.10 mg/100 g

Riboflavin (B2 vitamin )

0.37 – 0.49 mg/100 g

Niasin (Niasinamid)

5.95 – 7.50 mg/100 g

Folik asit

0.20 – 0.26 mg/100 g

Demir (Fe)

2.90 – 3.60 mg/100 g

Vitamin D

0.75 – 2.25 m g/100 g

Kalsiyum

120 – 360 mg/100 g

Tablo 1.1 :Zenginleştirilmiş makarnaya eklenebilecek maddeler ve miktarları

1.2. Makarnanın Bileşimi
Makarna hammaddesi olan Tiriticum durum buğdayından elde edilen irmiğe sade
makarna için su, diğer makarnalar için çeşidine göre uygun maddeler eklenerek hazırlanmış
makarnanın doğal bileşiminin oranları, ortalama değerler olarak şöyledir:





Su
Protein
Karbonhidrat
Yağ

yaklaşık
yaklaşık
yaklaşık
yaklaşık

% 12 -13
% 10.5-13.5
% 75
% 0-2

1.3. Makarnanın Beslenmedeki Yeri ve Önemi
Makarnanın eski çağlardan beri çeşitli medeniyetlerde kullanıldığına dair izlere
rastlanmaktadır. Her ne kadar akla ilk gelen ülke İtalya olsa da makarnanın ilk olarak
Çinliler tarafından keşfedildiği söylenmektedir. Sonuçta makarna birçok medeniyette
kullanılmış ve farklı şekillerde üretilmişti. Makarna önceleri ev yapımı olduğundan üretimi
sınırlıydı.18.yy’da makarna üretiminde kullanılabilecek makinaların geliştirilmesi ile birlikte
fabrikalarda üretilmeye başlandı.Teknolojinin gelişmesi, yeni metodların kullanılması ile
ucuz ve bol üretim olanakları yakalayan makarna sektörü tüketimin artışıyla da makarna
üretimini arttırmıştır.

Resim 1.6: Fırın makarna
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Makarna tüketiminin artmasının nedenleri :








Nüfus artışı
Gelir artışı
Makarnanın ucuz olması
Şehirleşme
Kolay hazırlanması
Pazarlama ve ulaşım olanaklarının daha etkili hale gelmesi
Sanayileşme olarak sayılabilir.

Resim 1. 7: Biberli linguine

Ancak tüm gelişmelere karşın Türkiye’de makarna tüketiminin arzu edilen seviyeye
ulaşamamasının nedenleri arasında,







Sos kültürünün Türk mutfağında yerleşik olmaması
Makarna pişirilmesi konusunda halkın yeterince bilgi sahibi olmaması
Üretimde çeşitliliğin son yıllarda başlamış olması
Makarnanın besleyici değerinin yeterince anlatılamamış olması
Tüketicinin kaliteli makarna hakkında yeterince bilgilendirilmemesi
Ekmek, pirinç, bulgur tüketiminin yüksek olması , sayılabilir.

Resim 1.8: Ton balıklı ufo

Türkiye'de ilk makarna üretimi, sanayi olarak 1922 yılında başlamıştır. 1980'li yıllarda
makarna fabrikalarının kapasitelerini arttırması ile ülkemiz, dünyada makarna üreten ülkeler
arasında 5.sıraya yerleşmiştir. Ancak Türkiye’de tüketim miktarının yetersiz olması
nedeniyle makarna üreticileri atıl kapasite ile çalışmaktadır.
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Makarna hem besin değeri yüksek, hem doyurucu hem de vitamin ve mineraller
açısından zengin ve sağlıklı bir besindir.
Makarna yapısında bulunan kompleks karbonhidratların hızlı bir şekilde parçalanıp
enerjiye dönüşmesi nedeniyle önemli bir enerji kaynağıdır. Son zamanlarda çalışan kesimin
ve dar gelirli grubun temel gıda maddesi haline geldiği söylenebilir. Makarna A, B1, B2,
vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor, potasyum ve protein içerir. Yağ ve sodyum oranı
düşüktür, kolesterol riski yoktur.
Sağlıklı beslenme için oluşturulmuş ve hangi besin grubunun günlük kaç porsiyon
tüketilmesi gerektiğini anlatan beslenme piramidine göre makarna, en çok tüketilmesi
gereken besin grubunda yer almaktadır.

Şekil 1.1:Günlük sağlıklı besin piramidi

1.4. Makarna Üretim Yöntemi
Makarna üretim yöntemleri sürekli gelişme göstererek, günümüzde modern ve hızlı
makina sistemleri ile gerçekleşmektedir. Geçmiş yıllarda uygulanan kesintili sistem
günümüz teknolojileri ile yerini tamamen sürekli (devamlı, kesintisiz, kontinü)sisteme
bırakmıştır.
Sürekli (devamlı, kesintisiz, kontinü) sistem: Karıştırma, yoğurma, (yumuşatma)
işlemlerinin otomatik olarak yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde otomatik
kontüni preslerde; irmik, su ile karıştırılarak yoğrulur, elde edilen hamur şekillendirilerek el
değmeden kesintisiz olarak kurutmaya gönderilmektedir. Çok çeşitli marka ve tiplerde
yapılan bu preslerde prensip aynı olup; irmiğin teknelere beslenmesi, su verme sistemi,
özellikle karıştırma ve yoğurma sistemleri ile üretim kapasiteleri bakımından farklılıklar
görülür.
Ülkemizde makarna hamurunun yoğrulmasında değişik firmalara ait yerli ve yabancı
presler kullanılmaktadır.
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1
5
2
6

3

4

Şekil 1.2:Kontinü sistem makarna akım şeması

Şekil 1.2’ de numara ile işaretli yerler;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dozajlama ünitesi
Yoğurma bölümü
Pres başı (şekillendirme)
Ön kurutma
Kurutma
Ambalajlama bölümlerini ifade eder.

Yukarıdaki şemada sarı renk önce irmiği daha sonra makarnayı örneklemektedir. 1
numaradan sisteme giren irmik 6 numaradan paketlenmiş makarna olarak çıkmaktadır.

1.5. Makarna Formülasyonları ve Bileşenlerin Özellikleri
Sade makarna üretiminde hammadde olarak sadece irmik ve su kullanılır. Makarnanın
hammaddesi olan irmik, makarnalık buğdaydan elde edilir. Ayrıca makarna üretiminde
kullanılan diğer yardımcı malzemeler; domates tozu ya da salça, mineral maddeler, vitamin,
ıspanak tozu, pastörize sıvı yumurta ya da pastörize yumurta tozu, et ve et ürünleri, süt tozu,
kepek/ lif, protein gibi yardımcı malzemelerdir.
Makarna hamurunun yoğrulmasında irmiğin nem miktarına göre kullanılacak su
miktarı değişiklik göstermekle beraber ortalama değer 100 kg irmik için 18-30 L’dir.
Üretilecek makarna miktarına uygun olarak irmik ve su miktarları kabaca hesaplanabilir.
Her makarna üreticisinin kendi formülasyonları vardır. Üretimlerini bu formüllere
göre yapmaktadırlar.
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1.5.1. Makarnalık Buğdayın Özellikleri
Triticum Durum ( Makarnalık Buğday )

Resim 1.9: Triticum durum buğday taneleri

Kaliteli makarna üretimi için makarnacılık sektöründe, esas olarak kullanılan buğday
Triticum durum buğdayıdır. Makarna bu özel buğdaydan elde edilen irmikle üretilir.
Proteince zengin olan bu durum buğdayının öz miktarı(glüten) yüksek olduğundan irmik
üretimi için oldukça elverişlidir.

Resim 1.10: Triticum durum buğday taneleri

Makarnalık buğdayların özellikleri şöyledir:

Kırmızı veya kehribar sarısı renktedir.

Uzun ve sivri dane yapısına sahiptir.

Çok sert taneli olup öğütüldüğünde un gibi toza dönüşmez.

Parlak yüzeye sahiptir.

İnce kabukludur.
Makarna ve irmik yapımında kullanılacak buğdaylar satın alınırken bazı testlerden
geçirilir.



Bu testlerin başlıcaları şunlardır:
Hektolitre ağırlığı:
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1000 tane ağırlığı:
Protein içeriği:
Sert tane miktarı.
Elekaltı analizi (dane büyüklüğü için)
Diğer hububat oranı (çavdar, arpa, soya, mısır vb)

Buğdayın fiziksel ve kimyasal testler sonucu taşıması gereken değerler şöyledir;





Hektolitresi 78 kg dan fazla (hektolitre :100 litre),
1000 tane ağırlığı 40 gramdan fazla,
Protein içeriği % 14’den fazla, protein fazla ve ayrıca glüten yapısı kuvvetli
olmalıdır,
Sert tane oranı % 75’den yukarı olmalıdır.

Buğday kalitesi direk elde edilecek irmik kalitesini etkilediği için bu özelliklerin
bilinmesi gereklidir.

1.5.2 Makarnalık İrmiğin Özellikleri
İrmiğin taşıdığı özellikler, elde edilecek hamur tipi ve şekli ile kullanılacak makina
tipi açısından önemlidir. Türk Gıda Kodeksi’ne göre irmiğin özellikleri aşağıdaki gibi
olmalıdır;

Resim 1.11: İrmik









Buğday irmiği kendine has tat ve kokuda olmalı, canlı veya cansız böcek
ve/veya böcek parçaları içermemelidir.
Buğday irmiğinin rutubet miktarı en çok % 14.5 olmalıdır.
Buğday irmiğinde protein miktarı kuru madde de en az % 10.5 olmalıdır .
Tam buğday irmiğinde protein miktarı kuru madde de en az % 11 olmalıdır .
Buğday irmiğinde kül miktarı kuru madde de en çok % 1 olmalıdır.
Tam buğday irmiğinde kül miktarı kuru madde de en çok % 2 olmalıdır.
Buğday irmiğinde asitlik en çok % 0.05 olmalıdır.
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İrmikler iriliklerine göre 3 boya ayrılır:




İri boy :800 - 1120 mikron eleklerin arasında kalan,
Orta boy : 450-800 mikron eleklerin arasında kalan,
İnce boy :125-450 mikron eleklerin arasında kalandır.

Makarna üretiminde kullanılacak irmik:125-530 mikron eleklerin arasında kalan
üründen seçilen ince irmiktir.
Makarna üretiminde irmik, ara ürün olarak kullanıldığı için, irmiğin rutubet miktarı
konusunda esneklik gösterilebilir.

1.5.3. Suyun Özellikleri
Makarna üretiminde kullanılacak su, Türk Gıda Kodeksi’ne uygun, mikrobiyal,
fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından içme suyu kalitesinde olmalıdır.
İçme suyu aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:






Renksiz, kokusuz, berrak olmalı
Hastalık yapıcı mikroorganizma içermemeli
Sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulundurmamalı
Aşındırıcı (ekipmana olumsuz etkisi )olmamalı
Yeterli derecede yumuşak olmalı

Resim 1.12: Tüm analizlerin yapıldığı kalite kontrol laboratuvarı

Makarna hamurunun yoğrulmasında kullanılacak su miktarı; irmiğin iriliğine, öz
miktarına, hamur tipi ve şekline, kullanılan makina tipine ve suyun sıcaklığına göre değişir.
Suyun yumuşaklığı ve sıcaklığı da makarnanın rengi üzerinde olumlu etki yaparak rengi
parlaklaştırır.
İşletmelerde suyun sürekli ve yeterli sağlanması, depolanması, basınç ve sıcaklığının
kontrolü için uygun tesisat bulunmalıdır. Gıda işyerlerinde su; hem gıdaya girdi olarak hem
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de temizlik- dezenfeksiyon amaçlı kullanıldığından suyun kaliteli olmasına çok önem
verilmeli ve suyu kontrol edecek bir sistem kurulmalı, ayrıca periyodik testler
tekrarlanmalıdır.

Resim 1.13: Kalite kontrol laboratuvarı

1.5.4. Diğer Bileşenlerin Özellikleri
Makarna çeşitleri üretiminde ürüne göre değişik maddeler kullanılmaktadır.
Bu ürünler şunlardır:

Domates tozu ya da salça: Kurutulmuş domatesin parçalanıp toz haline
getirilmesi ya da taze domatesten uygun yöntemlerle elde edilmiş salça.

Mineral maddeler: Gıda Kodeksi’nde belirlenen oranlarda demir (Fe) ve
kalsiyum (Ca).

Vitamin: Gıda Kodeksi’nde belirlenen oranlarda tiamin (B2 ), riboflavin (B2),
niasin, folik asit ve D vitamini.

Ispanak tozu: Taze ıspanağın yıkanıp, kurutulup toz haline getirilmesi ile elde
edilimiş toz.

Yumurta: Pastörize edilmiş sıvı yumurta (fresh) ya da pastörize yumurta tozu.

Et ve et ürünleri: Tercih edilen et ya da et ürününün kurutulması ile elde edilen
ürünler.

Süt tozu: Sütün suyunun uzaklaştırılması ile elde edilen süt tozu.

Kepek ve lif: Çeşitli tahılların unları ve lifleri.

Baharat ve tat vericiler: Üretimi planlanan ürüne uygun seçilmiş baharat ve tat
verici çeşitler .

Protein (toz) : Soya gibi bitkilerden elde edilmiş proteince zengin bitkisel
ürünler kullanılabilir.

1.6. Makarna Üretimi İçin Ön Hazırlıklar
Makarna bir gıda maddesi olduğu için; gıda güvenliğinin sağlanması açısından, gıda
ile temasta bulunan tüm madde ve malzemelerin, teknik ve hijyenik tüm özelliklerinin uygun
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olması gerekir. Bu amaçla yapılması gerekenler Türk Gıda Kodeksi’nde; Gıda Üretim ve
Satış Yerlerinin Taşıması Gereken Özellikler Tebliği’nde belirtilmiştir. Bu çerçevede üretim
planlanıp yönlendirilmektedir.

1.6.1.Makine ve Ekipmanları (Donanım) Hazırlama
Makine ve ekipmanların (donanım), üretim öncesinde ve üretim sonrasında temizlik
ve bakımları yapılır. Gerekli ayarları sorumlu kişiler tarafından işletme talimatlarına uygun
olarak yapılır.

Resim 1.14: Makarna üretim hattından genel görünüş

1.6.1.1. Makine Temizlik ve Bakımı
Makarna fabrikalarında makinelerin genel temizlik ve bakımı üretimin durduğu
zamanlarda yapılmaktadır. Bu işlem işletmenin planlamaları doğrultusunda gerçekleştirilir.
Temizlik; emici sistemler, gerektiğinde basınçlı hava, su ve uygun dezenfektan maddeler ile
yapılmaktadır. Makinelerin bakımı konusunda da yapılması gereken işlemleri ilgili birimler
bakım talimatları doğrultusunda gerçekleştirir. Bakım sırasında, ürüne yabancı madde
karışmasını önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır. Vida, tornavida vb. malzeme
kesinlikle açıkta - ortada bırakılmamalıdır. Bakım sonrasında da ürün için risk yaratacak tüm
malzemeler ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Bakım sonrası temizlik ve dezenfeksiyon yapılarak
üretime başlanır.
Temizlik planları doğrultusunda gıda maddelerinin işlendiği ortamdaki zemin, kanal
ve rögarlar, malzemeler, alet ve ekipmanlar ile duvarlar iyice temizlenmeli, temizlendikten
hemen sonra olabildiğince çabuk kurutulmalıdır. Temizlikte kullanılan malzeme yıpranmış
ve kirli olmamalıdır. Bu noktalara dikkat edilerek temizlik işlemleri uygulanmalıdır.
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Gıda üretimi yapılan işyerlerinde su, deterjan ve/veya dezenfektan ve bunların
çözeltileri aracılığı ile işletmenin, malzeme, alet, ekipmanın temizlenmesi ve dezenfekte
edilmesi sırasında, gıda maddesinin kirlenmesini engelleyecek önlemler alınmalıdır.
İş yerindeki bütün alanların temizlenmesinin yanı sıra kritik alanların, malzeme alet ve
ekipmanın, temizlik ve dezenfeksiyon şekli ve sıklığını yapacağı hijyen kontrol programları
ile planlamalıdır. Bu programlar ilgili yerlere asılmalıdır.
Gerekli aşamalardaki temizlik işlemleri üretim öncesi ve üretim sonrası
tekrarlanmalıdır. Üretim yeni başlayacağı zaman, ekipmana çalışma talimatları
doğrultusunda temizlik yapılarak işe başlanmalıdır.
1.6.1.2. Makine Ekipmanların Kullanımı ve Ayarları
Gıda ve gıda katkı maddeleri üretimi yapan tüm iş yerlerinde olması gerektiği gibi
makarna üretimde de kullanılan tüm alet ve ekipman sağlığa uygun malzemeden, kolay ve
iyi temizlenebilir, pürüzsüz ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır. Bunlar
daima temiz bulundurulmalı ve uygun olanlar gerektiğinde dezenfekte edilmelidir. Tüm
malzeme, alet ve ekipman ısı, buhar, asit, alkali ve tuz gibi maddelere dayanıklı olmalıdır.
Malzemelerin uygunluğu ve kontrolleri ile hazırlanmaları, işletmelerde makinelere özgü
talimatlarla gerçekleştirilir.
Üretim aşamasına yeni başlanacak durumlarda silolardan başlayarak tüm aşamaların
işlerliği gözden geçirilir.
Değirmende, irmiğin beslendiği irmik silolarının kapağı açılarak silo kenarlarında
biriken irmik ve tozları aşağıya indirilir, ardından silo tamamen boşaltılır. Silo içinde ve
kenarlardaki tüm ölü noktalarda hiç irmik ve toz kalmaması sağlanır.
İrmik silolarının bulunduğu alandaki kablo kanalları, irmik silolarının üstleri, pencere
kenarlarındaki tozlar temizlenir. İrmik konveyör, elvatör gibi aktarma organları ile taşınıyor
ise, konveyör ve elevatörün kapakları açılır, ölü noktalar da dahil içinde hiç irmik
kalmayacak şekilde temizlenir.
İrmik eleklerinde yırtık, delik olup olmadığını kontrol edilerek yırtık, delik varsa
eleklerin değiştirilmesi sağlanır.
İrmik siloları da dahil olmak üzere üretim alanlarında ki fırça, kürek vb. temizlik
ekipmanlarının belirlenen yerlerinde olması sağlanır
Makarna üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların çalıştırılması ve ayarlarına
yönelik işleyiş, işletmelerin çalışma talimatlarında belirtilerek detaylı anlatılır. Biz de
konumuz içinde yeri geldikçe detaylı olarak bunları inceleyeceğiz.

1.6.2. Formülasyondaki Bileşenleri Hazırlama
Sade makarna üretiminde, hamurun gösterdiği basınç değerine göre irmik miktarı ve
su miktarı ayarlanır. Çalışma düzenine göre irmik uygun silodan ilgili hatta verilir üzerine su
beslenerek hamur yoğrulmaya başlanır. Kontinü sistemde irmik ve su miktarı tartılıp hamur

16

yoğurma işlemi yapılmaz. Çünkü kontinü sistem sürekli akışı olan bir sistemdir. Üretim,
stoklar belirlenerek haftalık ya da makineler durana kadar devam eder. Ancak depodaki
irmik miktarının yeterli olması sağlanarak harcanacak su miktarı belirlenebilir.
Sade makarnaların üretiminde kullanılacak su miktarının irmiğin nem miktarına göre
değişiklik gösterdiğini daha önce belirtmiştik. Bu nedenle su miktarını belirlemek için
geliştirilmiş basit bir formül vardır. İrmik nemi makarna üretimi için % 13 –15 arasında
olabilir. Bu irmik ile hazırlanan makarna hamurunun içinde % 28-35 su bulunmalıdır.
( Hamur nemi – İrmik nemi ) x 100
-------------------------------------------------- =
( 100 – Hamur nemi )

100 kg irmik için gerekli su miktarıdır.

Tam buğday makarnası, çeşnili makarna, zenginleştirilmiş makarna, güçlendirilmiş
makarna, vitamin ve mineral ilaveli makarna çeşitleri üretim aşamasında işletmeler,
üretimini yapacakları ürün çeşidine göre kendi formülasyonlarını hazırlarlar. Üretim
planında belirlenerek hazırlanması istenilen çeşnili makarna için, kullanılacak malzemeler
depolardan, Türk Gıda Kodeksi’ndeki oranlara uygun olarak tartılıp alınır. Depodan
malzeme alınırken malzemenin etiket bilgileri, son kullanma tarihi dikkatle kontrol edilir.
Makarna
eklenmektedir:



çeşidi

üretiminde

yardımcı

malzemeler

ürüne

iki

şekilde

Tekne üzerindeki dozajlama sistemleri ile direkt irmiğin üzerine eklenmesi
İrmik tekneye alındıktan sonra suda eritilmiş karışımın tekneye beslenmesi

Bu iki yöntemden biri seçilerek makarna hamuru hazırlanır. Makarna çeşitlerinin
üretiminde yardımcı malzemeler, suda eritilerek kullanılacaksa, tartılan malzemelerin
karıştırma tankına alınarak suda tamamen çözülmesi sağlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
0.5 ton ( 500 kg ) % 14 nem değerinde irmikten hazırlanacak % 32 nem değerine sahip
makarna hamuruna gerekli su miktarını hesaplama ve makarna yoğurma işlemi için gerekli
ön hazırlıkları yapınız.
100 kg irmikten yoğrulacak hamur için gerekli su miktarını bulmakta kullanılan
formül:
(Hamur nemi-İrmiğin nemi) X 100
---------------------------------------- = ……… l su olacaktır.
( 100 – Hamur nemi)

İşlem Basamakları

 Kullanacağınız su miktarını
hesaplamak için formülü kullanınız.

 Kullanacağınız su miktarını orantı
yöntemi ile hesaplayınız.

 İşlemlerinizi kontrol ediniz.
 Çalışmaya başlamak için kişisel
hazırlıklarınızı yapınız.
 Makine ve ekipmanı üretime
hazırlamak için talimatlara uygun
temizlik ve bakım yapınız.
 Yeterli miktarda irmiği hazırlayınız.

Öneriler
 Hesaplamanızı yaparken kullanacağınız
formül
(Hamur nemi-İrmiğin nemi) X 100
---------------------------------------- = ….. L . su
( 100 – Hamur nemi)
100 kg için gereken değerdir.
 Aşağıdaki örnek % 15 nem içeren irmik ile
% 30 nem içermesi istenen makarna
hamuru için yapılmıştır.
(30-15)x100
15x100
------------------ = --------- = 21.43 L. sudur.
(100-30)
70
 Bulduğunuz su miktarının ölçüsünün doğru
olduğundan emin olunuz.
 Dikkatli çalışınız.
 100 kg irmik için 21.43 L su gerekli ise
orantı ile 500 kg irmik için gereken miktarı
bulabileceğinizi unutmayınız.
100 kg irmik için 21.43 L su gerekli ise
500 kg irmik için
x L su gerekir
500 x 21.43
X =-------------------- = 107.15 L. su gerekir.
100
 Orantı yöntemini doğru kullandığınızdan
emin olunuz.
 İşlem basamaklarından emin olunuz.
 Kıyafetlerinizi giyiniz.
 Ellerinizi her çalışma öncesinde yıkayınız.
 Kullanacağınız araç ve gereçleri su ve
dezenfektan ile temizleyiniz ve işletme
talimatlarına uyunuz.
 Silodaki irmik miktarından emin olunuz.
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 Gerekli su miktarını tanka alınız.
 Çalışma sonrası işlemlerinizi yapınız.






Su tankındaki su miktarından emin olunuz.
Önlüğünüzü çıkarıp asınız.
Ellerinizi her çalışma sonrasında yıkayınız.
Çalışma ortamını temizleyiniz.

19

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz
1.

Aşağıdakilerden hangisi Türk gıda kodeksine göre makarnanın taşıması gereken
özelliklerden değildir?
A) Kendine has tat ve kokuda olmalıdır.
B) Sade makarnaya tuz katılmamalıdır.
C) Makarnada rutubet miktarı % 50 olmalıdır.
D) Makarnaların protein miktarı kuru maddede en az % 11 olmalıdır.

2.

Zenginleştirilmiş makarnada aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Kepek
B) Demir
C) Domates
D) Yumurta

3.

Aşağıdakilerden hangisi makarnanın doğal bileşim oranını doğru ifade etmektedir?
A) Su
B) Su
C) Su
D) Su

4.

% 12–13, protein % 10.5–13.5, karbonhidrat % 75, yağ
% 12–13, protein % 10.5–13.5, karbonhidrat % 75, yağ
% 20–25, protein % 10.5–13.5, karbonhidrat % 75, yağ
% 30–35, protein % 15.5–20.5, karbonhidrat % 25, yağ

% 25
% 0–2
%0
% 25

Aşağıdakilerden hangisi makarnanın besin değeri ile ilgili olarak söylenemez?
A) Karbonhidratlar hızla enerjiye dönüşür.
B) Mineral ve vitamin açısından zengindir.
C) Şişmanlatmaz.
D) Yağ oranı yüksektir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi makarna üretiminde kullanılan yaygın yöntem değildir?
A) Kesintili
B) Sürekli
C) Devamlı
D) Kontinü

6.

Aşağıdakilerden hangisi makarnalık buğday özelliklerinden değildir?
A) Sert tane yapılıdır.
B) Yumuşak bir buğdaydır.
C) Kırmızı veya kehribar sarısı renktedir.
D)Parlak yüzeylidir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi makarna üretiminde kullanılan irmik boyutudur?

8.

A) 450 – 800 mikron
B) 125 – 800 mikron
C) 125 – 530 mikron
D) 800 -1120 mikron
Aşağıdakilerden hangisi makarna üretiminde suyun taşıması gerekli özelliklerdendir?
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A)Bulanık olmalı
B)Artezyen suyu olmalı
C)Yeterince yumuşak olmalı
D)Sert sular tercih edilmeli
9.

Aşağıdakilerden hangisi makinelerin kullanımı ve bakımında yanlış uygulamadır?
A)Vida, tornavida vb. maddeler hep ortada bulunmalıdır.
B)Bakım sonrasında ürün için risk yaratan malzemeler ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
C)Bakım sonrası temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.
D)Temizlikte emici sistemler ve basınçlı hava ile temizlenmelidir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi kullanılan ekipmanların taşıması gereken özelliklerinden
değildir?
A)Alet ve ekipmanlar sağlığa uygun malzemelerden seçilmelidir.
B)Kolay temizlenmelidir.
C)Görünüşleri şık ve canlı renklerde olmalıdır.
D)Bulaşmaya yol açmayacak nitelikte olmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Makarna hamuru hazırlamak için gerekli su miktarını hesaplama işlemini yapınız.
Yaptığınız işlemleri aşağıdaki değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. İşlemleri gerçekleştirmek için gerekli kâğıt, kalem gibi malzemeleri
hazırladınız mı?
2. Formülasyonu doğru kullandınız mı?
3. 100 kg irmik için gerekli su miktarını doğru hesapladınız mı?
4. Orantı yöntemi ile gerekli su miktarını doğru hesapladınız mı?
5. Sonucu kontrol ettiniz mi?
6. Çalışmaya başlamak için kişisel hazırlıklarınızı yapınız.
7. Makine ve ekipmanı üretime hazırlamak için talimatlara uygun
temizlik ve bakım yaptınız mı?
8. Yeterince irmiğin hazır olduğundan emin oldunuz mu?
9. Gerekli su miktarını tanka aldınız mı?
10. Çalışma sonrası işlemlerinizi yapınız

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda ‘Hayır’ şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Cevaplarınızda çelişkiye düşüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tamamı ‘Evet’ ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında Türk Gıda
Kodeksi’ne ve makarna çeşidine uygun olarak makarna hamurunu yoğurup
hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Makarna hamurunu hazırlama aşamalarını araştırınız.Araştırmalarınızı bir sunu
haline getirerek bilgilerinizi sınıf arkadaşlarınız ile paylaşınız.

2. MAKARNA HAMURUNU YOĞURMA
2.1. Amaç
Makarna üretiminde yoğurma işleminin amacı; homojen, makarna yapımına uygun
yapıda hamur elde etmektir.

2.2. Yoğurma ve İşlevleri

Şekil 2.1: Pres yan görünüşü

Yukarıda şematik olarak bir presin görüntüsü verilmiştir. Burada dozajlama ünitesinde
irmik ile su karışımı sağlanmaktadır. Kullanılan su içme suyu kalitesindedir. Ardından
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yoğurma işlemleri ve hamur çıkışı detaylandırılmıştır. Konunun ayrıntıları aşağıda
verilmektedir.

Resim 2.1: Dozajlama ünitesi

Yoğurma işlemi başlarken üretilecek makarna çeşidine göre dozajlama çalışması
yapılır. Bir önceki konuda belirttiğimiz gibi elde edilecek makarna çeşidine göre
kullanılacak maddelerin hamura verilmesi iki yöntemle olmaktadır. Ya tekne üzerinden ya
da karıştırmalı tanklarda eritilerek ilave edilen maddeler dozajlama ünitesinde hamura
verilir.
Resim 2.3’.te değişik makarna çeşitlerinin hazırlanmasında kullanılan karıştırma
tanklarından birine örnektir. Bu tanklarda, üretilecek ürüne göre tartılan çeşni malzemelerin
su ile karışmaları sağlanır. Karışımın hazırlanmasının ardından dozajlama ünitesine verilerek
hamura karıştırılır.

Resim 2.2: Karıştırma tankı

Resim 2.3: İşletme içinde bir başka karıştırma tankının görüntüsü
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2.2.1. I.Yoğurma

Resim 2.4: I. Yoğurma bölümünün üstten görünüşüne bir örnek

İşletmede genel olarak 250 – 450 mikron arası irmik, sisteme silolardan borularla
gelir. Yeni sistemlerde bu işlem havanın etkisiyle gerçekleştirilir. Yoğurmanın ilk
aşamasında karıştırıcıya önce irmik sonra su verilerek işleme başlanır. Böylece hamurun
tekne cidarlarına ve karıştırıcı kollarına yapışması önlenmiş olur. Teknede birleşen irmik ve
su yatay, düz vidalı bir karıştırıcı tarafından yüksek devirde ve hızla karıştırılır. İrmik ve su
en az bu karıştırıcıda kalır.Buradan hemen ikinci yoğurmaya geçer. İrmik sıcaklığının 25 ˚C
olması yoğurma aşamasında avantaj sağlar. İrmik suyu tamamıyla emer, şişer ve kabarır.
Karıştırma teknesinin sonunda karıştırıcılara dik gelen küçük helezon olgunlaşmış hamuru
büyük helezona iletir. Bu aşamada birinci yoğurma bitmiştir. Yeni sistemler her ne kadar I.
ve II. Yoğurmayı çok hızlı bir şekilde bir arada yapsa da henüz pek çok sistem bu
uygulamaya devam etmektedir.

Resim 2.5: Silindir

Resim 2.6: Helezon

Bu aşamadaki önemli nokta, esas hamur yapımından önce irmiğin su ile iyi
karışmasıdır. Çünkü; irmik tanecikleri suyu eşit oranda emmez ise homojen yapıda hamur
elde etmek zorlaşacaktır. Makarnada beyaz benekler gözlenerek kaliteyi olumsuz
etkileyecektir.

25

2.2.2. II. Yoğurma
II. yoğurma aşamasında hamura istenilen homojen yapı kazandırılır. Burada yeterince
yoğrulan hamur vakumda yoğurma bölümüne geçer.

Resim 2.7: Yoğurma tankının balta/palet görüntüsü





Düzgün ve homojen yapı oluşumu için temel şartlar şunlardır:
İrmik tanelerinin boyutlarının olabildiğince birbirine yakın, eşit olması
İrmiğin boyutuna göre suyun emilmesi için gereken uygun süre ve sıcaklık

İrmik granüllerinin büyüklükleri değişiklik gösterdiği için her granülün emdiği su
farklılık göstermekte, irmik ıslandığı zaman küçük granüller çabucak suyu emmekte, büyük
granüller ise daha fazla süreye ihtiyaç duymaktadır. Hamurun bir kısmının çok yaş, diğer
kısmının kuru kalması ise üretim süresince olumsuzluklara neden olur. Bu nedenle hamurun
yeterince yoğrulması, her irmik granülünün yeterince su emmesi açısından önemlidir.
Yoğurma sırasında kullanılacak su miktarı, hamurda üretilecek çeşide göre istenen
rutubet miktarına ve kullanılan irmiğin rutubetine göre farklılık gösterebilir, ayrıca suyun
sıcaklığı da yoğurma süresine ve ürün kalitesine etki eden bir diğer etkendir.

26

2.2.3. Vakumda Yoğurma
Vakumla yoğurmada hamurun havasının alınması makarnaya olumlu özellikler
kazandırır. Havası alınmadan üretilen makarna; yer yer hava boşlukları içeren, beyaz renkli
ve heterojen bir yapıdadır. Vakum ile havası alındıktan sonra, irmik taneleri daha eşir
miktarda ve çabuk su emerek homojen, pürüzsüz, hava boşlukları içermeyen, sarı renkli bir
ürün oluşumunu sağlar.

Resim 2.8: Vakum tankının önden görünüşü

Hamur oluşumu sırasında oksijen, enzimatik aktiviteyi arttırdığı için değişim, özellikle
ürün renginde olmaktadır. Vakum altında yoğurma bu olumsuzlukları ortadan kaldırır.
I. yoğurma ile başlayan ve vakumda yoğurma ile biten yoğurma aşamalarında geçen
süre toplam olarak 15 – 20 dakika kadardır. Yeni sistemlerde hamur yapma süresi 2-3
dakika gibi oldukça kısa sürelere çekilmiştir.

2.3. Yoğurma Makineleri (Karıştırıcılar)
Hamur yoğurma makineleri; dozajlama bölümü, I. Yoğurma, 2. Yoğurma ve vakumla
yoğurma bölümlerini içeren bir bütündür.
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Resim 2.9: Hamur yoğurma bölümü

2.3.1. Temizlik ve Bakımı
Yoğurma makinelerinin temizlik ve bakım planları doğrultusunda temizlik ve
bakımları yapılır.
Tekne temizliği için ilk olarak irmik dozajlaması kapatılır. Teknedeki hamur bitene
kadar sistem çalıştırılır. Daha sonra hamur teknesindeki hamur kalıntıları sıyrılır. Spatula
yardımı ile tekne içinden ve balta / palet üzerindeki hamurlar alınır. Kaba temizliği yapılan
bölümler 40 ˚C lik ılık su ile silinerek temizlenir ve uygun dezenfektan ile tekne dezenfekte
edilir. Üretime başlarken dezenfektan uygulaması tekrarlanır.
Tekne su tankının temizliği içinde tanktaki su boşaltılır. Tankın içi temiz bir sünger ile
iyice temizlenip tüm yüzeyler dezenfekte edilir.
Vakum bölümündeki vakum sayacı 600–760 mm/Hg aralığında sabit tutulmaya
çalışılmalıdır. Hamura uygulanan basınç suyun sıcaklığı ile de ilişkilidir. Helezon soğutma
suyunun akışı ayarlanarak hamurun 24–26 ˚C de tutulması sağlanır. Bu işlem hamurun
yumuşaklığını-sertliğini etkiler.
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Helezon temizliğine başlarken helezon önündeki flanşlar çıkarılır. Bu işlemin
ardından helezonlar çıkarılır. Spatula yardımı ile yapışan hamurlar temizlenerek, helezonlar
temiz su ile silinir. Tüm yüzeyler dezenfektan ile temizlenip yerine monte edilir.Tekne
gurubunun helezon şanzımanları uygun görülen bakım dönemlerinde gözden geçirilerek
gerekli rulman değişimleri, yağ değişimleri ve zincir değişimleri yapılır.

2.3.2. Kullanımı ve Ayarları
İrmik özelliklerine göre su miktarı ayarlanır. Sisteme irmik ve su verilerek işleme
başlanır. Oluşan hamurun sertliği pres öncesi basınç manometresi ile kontrol edilir. Burada
hamurun sertliği üretilecek ürüne ve pres tipine göre ayarlanır.
Basınç ve vakum metrelerin kalibrasyonu, kalibrasyon planına göre akredite
kuruluşlarca yapılır.

2.4. Yoğurma Kontrolleri
Yoğurma işleminde, öncelikle irmik ve suyun sisteme girişi kontrol edilmelidir.
Sistem akışı sağlıyorsa, üretilecek ürüne uygun hamur kalitesini yakalamak için helezon
üzerindeki basınç değerlerinden hamurun sertliği kontrol edilir. Basınç manometresi ürün
tipine göre 50 - 120 bar olarak ayarlanır ve düzenli olarak izlenir. Yüksek basınçta
beyazlıklar ve boy farkları,düşük basınçta ise boy farkları ve şekil bozuklukları görülür.
Üretimi yapılacak ürünün özelliğine uygun basınç değeri presteki basınç manometresinden
izlenir. Pres ilk defa çalıştırılıp hamur yoğrulduğunda helezondan kirli hamur gelebilir. Bu
gibi durumlarda hamur helezondan alınarak hurda olarak ayrılır. Temiz hamur gelinceye
kadar bu işleme devam edilir.
Vakum ve basınç kontrolleri makarnanın rengi açısından önem taşımaktadır. Düşük
vakum değerlerinde de makarnanın renginde sarıdan beyaza kaymalar gözlenebilir. Bu
nedenle vakummetredeki göstergenin değeri düzenli olarak kontrol edilir. Bu değerin
minimum 600 mm/Hg olması sağlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Makarna hamuru yoğurma.
Okulunuzda makine ekipmanınız yoksa çevrenizdeki bir makarna işletmesine giderek
işlem basamaklarını gözlemleyiniz.
Kullanılacak araç gereçler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

İrmik
Su
Dozajlama tankı
Birinci yoğurma tankı
İkinci yoğurma tankı
Vakumlu yoğurma tankı
Vakum sayacı
Temizlik malzemeleri

İşlem Basamakları

Öneriler

Makarna hamurunu yoğurmak için:
 Çalışmaya başlamak için kişisel
hazırlıklarınızı yapınız.

 Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz.
 Ellerinizi her çalışma öncesinde yıkayınız
 Çalışma ortamını temizleyiniz.

 Üretime başlamadan önce makine ve
ekipmanın temizliğini kontrol ediniz.

 Çalışma talimatlarına uyunuz.

 Suyun akışını kontrol ediniz.

 Dikkatli çalışınız.

 Dozajlama irmik helezonunu kontrol
ediniz.

 Titiz ve düzenli çalışınız.

 Dozaratörü çalıştırınız.

 Çalışma talimatlarını uygulayınız.

 Paletleri ve palet devrini kontrol
ediniz.

 Çalışma talimatlarını uygulayınız.

 Vakum kilidini kontrol ediniz.

 Dikkatli ve titiz çalışınız.

 Vakum kapaklarını kontrol ediniz.

 Dikkatli ve titiz çalışınız.

 Vakum sayacından vakumu kontrol
ediniz.

 Çalışma talimatlarını uygulayınız.

 Helezon motorlarını çalıştırınız.

 Çalışma talimatlarını uygulayınız.
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 İrmik silolarından irmiği dozajlama
ünitesine alınız.

 İrmiğin alınma talimatlarını uygulayınız.

 Dozajlama ünitesine su veriniz.

 Çalışma talimatlarını uygulayınız.

 Dozajlama ünitesinden birinci
yoğurma tankına gelen karışımı
gözlemleyiniz.

 Çalışma talimatlarını uygulayınız.
 Aksaklık durumunda yetkiyi haberdar
ediniz.

 İkinci yoğurma tankına gelen
hamuru gözlemleyerek paletlerin
dönüşünü kontrol ediniz.

 Çalışma talimatlarını uygulayınız .
 Hamur sıkı ise palet zor döner, hamur
yumuşak ise palet boşa döner.

 Hamurun ikinci yoğurma tankından
vakumlu yoğurma tankına gelişini
gözlemleyerek vakum basıncının
üretim talimatlarına uygunluğunu
kontrol ediniz.







 Helezondan çıkan ilk hamuru
ayırınız.

 Çalışma talimatlarını uygulayınız.

 İşlem bitiminde tekne ve helezon
motorlarını kapatınız.

 Çalışma talimatlarını uygulayınız.

Çalışma talimatlarını uygulayınız
Vakum sayacına bakmayı unutmayınız.
Üretim talimatlarına uyunuz.
Dikkatli çalışınız.
Aletleri ve zamanı iyi kullanınız.

Hamur yoğurma teknesinin temizliği için:
 Hamur yoğurma makinelerinin
durduğundan emin olunuz.

 Makineler çalışıyorken hiçbir işlem
yapmayınız.

 İrmik ve su girişinin kapalı olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Çalışma talimatlarını uygulayınız.
 Dikkatli ve titiz çalışınız.

 Temizlik araç gereçlerini
hazırlayınız.

 Tekne temizliği için kullanılan malzemeler
olduğundan emin olunuz.
 Çalışma talimatlarını uygulayınız .
 Temizlik için uygun malzeme seçiniz.
 Teknede hamur kalmamasını sağlayınız.

 Tüm yoğurma teknelerindeki hamur
kalıntılarını temizleyiniz.

 Çalışma talimatlarını uygulayınız.
 Temizlik suyu berrak olana kadar çalışmaya
devam ediniz.

 Temizlik araçları yardımı ile
tekneleri su ile siliniz.
 Teknelerin temizliğinden emin
olunuz.
 Tekneleri çalışma talimatlarına
uygun dezenfekte ediniz.

 Temizliği titizlikle yapınız.
 Çalışma talimatlarına uygun hareket ediniz.

Helezon temizliği için
 Helezon önündeki flanşları çıkar.

 Çalışma talimatlarına uygun hareket ediniz.
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 Helezonları çıkarınız.
 Helezondaki hamur kalıntılarını
temizleyiniz.

 Çalışma talimatlarına uygun hareket ediniz.
 Çalışma talimatlarına uygun hareket ediniz.
 Temizlik suyu berrak olana kadar çalışmaya
devam ediniz.

 Çalışma talimatlarına uygun
dezenfekte ediniz.

 Dikkatli ve titiz çalışınız.

 Helezonu yerine monte ediniz.

 Çalışma talimatlarına uygun hareket ediniz
 Dikkatli ve titiz çalışınız.

Tekne su tankı temizliği için
 Su tankını boşaltınız.
 Tankın içini siliniz.
 Çalışma talimatlarına uygun
dezenfekte ediniz.
 Çalışma sonrası işlemlerinizi
yapınız.

 Tankın içinin tamamen boşalmasını
sağlayınız.
 Dikkatli ve titiz çalışınız.
 Çalışma talimatlarına uygun hareket ediniz.
 Dikkatli ve titiz çalışınız.
 İşleminizin bitiminde kapağı açık
unutmayınız.
 Ellerinizi her çalışma sonrasında yıkayınız.
 Çalışma ortamını temizleyiniz.
 Kullanılan araç ve gereçleri temizleyiniz.
 Önlüğünüzü çıkarıp asınız.
 İşletme giriş ve çıkış kurallarına uyunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz
1.

Aşağıdakilerden hangisi yoğurma işleminin amaçlarındandır?
A) İrmik miktarını ayarlamak
B) Homojen yapı kazandırmak
C) Su miktarını ayarlamak.
D) İrmik iriliğini azaltmak

2.

Dozajlama ünitesinin işlevi hangisidir?
A) İrmik ve su karışımını ayarlamak
B) Hamuru iyi yoğurmak
C) Hamur kalitesini yükseltmek
D) Hamura iyi renk kazandırmak

3.

Aşağıdakilerden hangisi makarna yoğurmada kullanılan araçlardan değildir?
A) Helezon
B) Silindir
C) Tornavida
D) Palet

4.

Aşağıdakilerden hangisi düzgün ve homojen yapı için gerekli değildir?
A) İrmiğin sarı renkli olması
B) İrmik taneciklerinin birbirine yakın boyda olması.
C) Uygun Sıcaklık.
D) İrmiğin boyutuna uygun süre seçilmesi.

5.

Aşağıdakilerden hangisi
özelliklerindendir?

vakumla

A) Hava boşlukları içerir.
B) Beyaz renklidir.
C) Homojendir.
D) Heterojendir.
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havası

alınan

makarna

hamurunun

UYGULAMALI TEST
Makarna hamuru yoğurma işlemini ve bitiminde hamur yoğurma bölümünün
temizliğini yapınız.Yaptığınız işlemleri aşağıdaki değerlendirme tablosuna göre kontrol
ediniz

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Çalışmaya başlamak için kişisel hazırlıklarınızı yaptınız mı?
2. Üretime başlamadan önce makine ve ekipmanın temizliğini kontrol
ettiniz mi?
3. Suyun akışını kontrol ettiniz mi?
4. Dozajlama irmik helezonunu kontrol ettiniz mi?
5. Paletleri ve palet devrini kontrol ettiniz mi?
6. Vakum kilidini kontrol ettiniz mi?
7. Vakum kapaklarını kontrol ettiniz mi?
8. Vakum sayacını kontrol ettiniz mi?
9. Helezon motorlarını çalıştırdınız mı?
10. İrmik silolarından irmiği dozajlama ünitesine aldınız mı?
11. Dozajlama ünitesine su verdiniz mi?
12. Dozajlama ünitesinden I. yoğurma tankına gelen karışımı
gözlemlediniz mi?
13. II. yoğurma tankına gelen hamuru gözlemleyerek paletlerin
dönüşünü kontrol ettiniz mi?
14. Hamuru ikinci yoğurma tankından vakumlu yoğurma tankına
gelişini gözlemleyerek vakum basıncının üretim talimatlarına
uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
15. Helezondan gelen ilk hamuru ayırdınız mı?
16. İstenilen hamur kıvamını elde ettiniz mi?
17. İşlem bitiminde tekne ve helezon motorlarını kapattınız mı?
18. Hamur yoğurma makinelerinin durduğundan emin oldunuz mu?
19. İrmik ve su girişinin kapalı olup olmadığını kontrol ettiniz mi?
20. Temizlik araç gereçlerini hazırladınız mı?
21. Tüm yoğurma teknelerindeki hamur kalıntılarını temizlediniz mi?
22. Temizlik araçları yardımı ile tekneleri sildiniz mi?
23. Teknelerin temizliğinden emin oldunuz mu?
24. Tekneleri çalışma talimatlarına uygun dezenfekte ettiniz mi?
25. Helezon önündeki flanşları çıkardınız mı?
26. Helezonları çıkardınız mı?
27. Helezondaki hamur kalıntılarını temizlediniz mi?
28. Helezonu yerine monte ettiniz mi?
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Evet

Hayır

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Çalışma talimatlarına uygun dezenfekte ettiniz mi?
Su tankını boşalttınız mı?
Tankın içini sildiniz mi?
Çalışma talimatlarına uygun dezenfekte ettiniz mi?
Dikkatli çalıştınız mı?
Çalışma sonrası işlemlerinizi yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen cümlelerde boşluklara gelebilecek uygun kelimeyi tablodan seçerek
yazınız.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Türk Gıda Kodeksi’ne göre sade makarna …………………… buğdayından üretilen
bir üründür.
Makarnanın bileşiminde bulunan su yaklaşık %...... ve karbonhidrat yaklaşık
%........oranındadır.
Makarna besin değeri yüksek ,doyurucu …………………..ve …………………….
açısından zengin sağlıklı bir besindir.
Makarna üretiminde kullanılan irmik …………………. mikron arasında kalan ince
irmiktir.
Makarna hamurunu yoğurma işleminin amacı ; ………………. yapılı, makarna
yapımına uygun hamur elde etmektir.
Makarna hamurunu yoğurma işlemi ………………, ………………… ve
……………………
aşamalarından oluşur.
Yoğurmada karıştırıcıya önce …………… sonra …………….. verilir.
Vakumla havası alınarak üretilen makarna ; homojen, pürüzsüz, hava boşlukları
içermeyen, …………. renkli olur
Hamur teknelerinin kaba temizliği spatula ile yapıldıktan sonra içleri ……… ılık su ile
temizlenir.
Vakum ile yoğurma tankında …………………değeri kontrol edilmesi gereken
değerdir.
25 derece
Homojen
Triticum aestium
Su
% 12
450–800

Triticum durum
1.Yoğurma
% 80
Sarı
Mineraller
% 20

Basınç
Beyaz
Heterojen
40 derece
125–530
Yağlar

Vakumda yoğurma
Vitaminler
2.Yoğurma
İrmik
Hava
% 75

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki uygulama testine geçiniz.
Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken zorlandığınız sorular ile ilgili konuları faaliyete
dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız
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UYGULAMALI TEST
% 15 nem içeren 5 ton irmikten hazırlanacak % 33 nem içeren makarna hamuru için
gerekli su miktarını hesaplama işlemini ve gerekli ön hazırlıkları yapınız. Yaptığınız
işlemleri aşağıdaki değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. İşlemleri gerçekleştirmek için gerekli kâğıt,kalem gibi malzemeleri
hazırladınız mı?
2. Formülasyonu doğru kullandınız mı?
3. 100 kg irmik için gerekli su miktarını doğru hesapladınız mı?
4. Orantı yöntemi ile gerekli su miktarını doğru hesapladınız mı ?
5. Sonucu kontrol ettiniz mi?
6. Çalışmaya başlamak için kişisel hazırlıklarınızı yaptınız mı?
7. Makine ve ekipmanı üretime hazırlamak için talimatlara uygun
temizlik ve bakım yaptınız mı?
8. Yeterince irmiğin hazır olduğundan emin oldunuz mu?
9. Gerekli su miktarını tanka aldınız mı?
10. Çalışma sonrası işlemlerinizi yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
B
B
D
A
B
C
C
A
C

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
A
C
A
C

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

Triticum durum
%12 , % 75
Mineral ve vitamin
125-530
Homojen
1.Yoğurma 2.Yoğurma
Vakuda yoğurma
İrmik, su
Sarı
40 Derece
Basınç
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