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Sebze ve Meyve ĠĢleme /Sebze ve Meyve ĠĢleme
Operatörü
Salça Üretim Teknolojisi
Salça Üretim Teknolojisi modülü, uygun ortam sağlandığında
salça, salça benzeri sos ve ketçap üretimi konusunda bilgiler
vermeye yönelik olarak hazırlanmıĢ öğrenim materyalidir.
40/32
“Sebze ve Meyvelerin ĠĢletmeye Kabulü”, “Sebze ve
Meyvelerde Ön ĠĢlemler”, “Konserve Üretimi 1 ve 2”
modülünü baĢarı ile tamamlamıĢ olmak
Salça ve ketçap üretmek
Genel Amaç: Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında,
Türk Gıda Kodeksine uygun domates ve biberden salça; salça
benzeri ürünler ve ketçap üretebileceksiniz.
Amaçlar:
1. Domates ve biber salçası üretimi için ham maddeyi
hazırlayabileceksiniz.
2. Pulp(Ģıra) elde etmenin iĢlem basamaklarını
uygulayabileceksiniz.
3. ġırayı konsantre etmenin iĢlem basamaklarını
uygulayabileceksiniz.
4. Salça dolum iĢlemini uygulayabileceksiniz.
5. Tekniğine uygun ketçap üretebileceksiniz.
ORTAM: ĠĢletme ortamı,üreim atölyesi teknoloji sınıfı
DONANIM: Ham madde(salçalık domates ve biber), yıkama
ve ayıklama makinesi, parçalayıcı ve finisherler, buller,
evaparotör, dolum sistemi, ambalaj materyali, pastörizatör,
soğutma sistemleri, etiket, egzatör, paketleme malzemeleri,
paletler, taĢıma bantları
Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri ve tavırları
ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile değerlendirileceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili öğrenci,
Gıda sanayi girdi olarak kullanmıĢ olduğu tarımsal ürünleri daha kolay tüketilir hale
getirmeyi ve tüketim zamanına kadar da onları uzun süre bozulmadan saklamayı
amaçlamaktadır. Domates iĢleme sanayi bu ham maddeleri yüksek oranda su ihtiva etmeleri
ve dıĢ Ģartlardan kolayca etkilenerek bozulmaları nedeniyle hasatı takip eden en kısa süre
içerisinde dayanıklı duruma getirmeyi hedeflemiĢtir. Burada, temel hareket noktası
bozulmaya neden olan mikroorganizmaların üremeyecekleri fiziksel ve kimyasal koruma
Ģartlarının sağlanmasıdır.
Türk salçaları gerek kalite gerekse fiyat yönünden dünya pazarlarında kendini kabul
ettirmiĢ bir ürün durumundadır. Ev dıĢı tüketimin artması, fast food ve catering sektörünün
yaygınlaĢmasıyla, domates salçası kullanım alanları sürekli geniĢlemektedir. Püre, sos ve
ketçap satıĢlarının perakende ve catering kanallarında sürekli olarak yükselen satıĢ trendi
izlemesi, gelecekte domates salçası sektöründe geniĢleme ve büyüme beklentilerini
artırmaktadır.
Salça üretimi modülü, ülkemizde modern üretim teknikleriyle üretimi yapılan salça ve
ketçap üretim aĢamaları hakkında size bilgiler verecektir. Ġstenilen standartta üretimi
gerçekleĢtirebilmek için ham maddeyi en iyi kalitede seçmeliyiz. Kaliteli ve sağlıklı bir ürün
elde etmek için üretimin her aĢamasında en uygun teknikler kullanılmalı, temiz, düzenli ve
disiplinli çalıĢılmalıdır.
Teknoloji çağını yaĢadığımız günümüzde eğitim sistemimizde, bilgiye araĢtırarak
ulaĢma dönemine girmiĢtir. Bilgiye araĢtırarak ulaĢmak, kalıcılığı sağlayıp, ezberciliği
ortadan kaldıracaktır. BaĢarıya ve hedeflerine ulaĢman için daha fazla çalıĢıp, araĢtırmalar
yapmalısın. ÇalıĢmalarında ilerlemeyi ve geliĢmeyi hedef almanı temenni eder, derslerinizde
ve mesleğinizde baĢarılar dilerim.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile uygun ortam sağlandığında, domates ve biber salçası için
ham maddeyi hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizde bulunan salça üreten iĢletmelerden, randevu alarak gidip, iĢletmeye
ham madde alımında nelere dikkat ediliyor? AraĢtırınız.
Salça üreten iĢletmelerde uygulanan, ham maddeyi temizleme yöntemlerinin
önemini araĢtırınız. AraĢtırmanızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.
Kaliteli ve sağlıklı bir salça üretimi için ham madde alımında nelere dikkat
edilmelidir araĢtırınız ve edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.




1. HAM MADDEYĠ HAZIRLAMA
1.1. Salça
Domates salçası, domates bitkisinin olgun, sağlam, kırmızı renkli ve taze meyvelerin
iyice yıkanıp ezildikten sonra ısıtılarak ve ısıtılmaksızın tekniğine göre kabul, çekirdek ve lif
gibi parçalardan ayrılarak elde edilen domates pulpunun belli bir kuru maddeye kadar
vakumda koyulaĢtırılarak hermetik kaplarda ıĢıl iĢlem ile dayanıklı hale getirilerek
gerektiğinde yemeklik tuz ( TS 933) ilave edilerek hazırlanmıĢ bir mamuldür.
( ts 1466-Kasım 1992)
Püre salça: Domates suyunun suda çözünebilen tuzsuz kuru madde miktarının %11-26
arasına kadar konsantre edilmesi ile elde edilen bir mamuldür.
Salça, ülkemiz gıda ihracatında en önemli ürün kategorileri arasında yer almaktadır.
Salça üretimi domates ve biberleri daha kolay tüketilir hale getirmeyi ve tüketim zamanına
kadar da onları uzun süre bozulmadan saklamayı amaçlamaktadır.
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Resim1.1: Biber ve domates salçası

1.2. Salça Ham maddesi
Domates salçasının ham maddesi domates; biber salçasının ham maddesi ise biberdir.

1.2.1. Domates ve Özellikleri
Domates bitkisi çeĢitli tiplerde yetiĢtirilebilmektedir. Domateslerde kuru madde
oranları % 5-6,5 arasında değiĢmektedir. Salça olarak kullanılacak domatesin ortalama 5,6
kg‟ından 1 kg salça elde edilir. Gün geçtikçe domates brixleri yani kuru madde oranları
düĢürülmekte ve 6,5 kg domatesten 1 kg salça elde edilmektedir.

Resim1.2: Salçalık domates

Salça üretiminde her tür domates iĢlenebilirse de bazı tiplerin ham madde olarak
kullanılması uygun düĢmemektedir. Çünkü sanayi tipi olmayan yani sofralık domateslerde 78 kg domatesten 1 kg salça elde edilebilirken sanayi tipi domatesten bu rakam 6 kg 'a kadar
düĢebilmektedir.
Salça üretiminde kullanılacak domateslerde genel olarak aranan özellikler Ģu
Ģekildedir:
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Domatesin kabuk ve et kısımları homojen olarak kırmızı veya koyu kırmızı
olmalı
Kuru madde oranı yüksek, Ģeker miktarı fazla, asit miktarı az, lezzeti iyi olmalı
Hastalıklara ve küflenmeye karĢı dayanıklı olmalı
Domates üretiminde birim alandan elde edilen ürün verimi yüksek olmalı
Domatesin hasat dönemi uzun olmalı
Domates ince kabuklu ve çatlamalara karĢı dayanıklı, çap ortalaması 50 mm.nin
üzerinde olmalı
Domates çeĢidi orta boy ve bodur tiplerden (tarla tipi) olmalı
Domatesin tohum yuvaları küçük ve az çekirdekli, et kısımları da fazla
olmalıdır.

Ġyi kaliteli bir salça ancak, tam olarak olgunlaĢmıĢ, sağlıklı ve olabildiğince kırmızı
domateslerden elde edilir. Alınan domateslerin kuru madde ve Ģeker oranı yüksek, hastalık
ve küflere karĢı dirençli, her tarafı aynı anda olgunlaĢan, bol ürün veren bir çeĢit olması
gerekir.
Ham madde alımında, tam olgun domatesler eksperler tarafından ayrılmalı yeĢil
olanlar seçilmelidir. Hasat edilen domateslerin 3–4 saat içinde iĢlenmesi en ideal olanıdır.

1.2.2. Biber ve Özellikleri
Salçanın en önemli kalite kriterlerinin baĢında renk gelir. Bu yüzden biberlerin hem
kabuklarının ve hem de etinin tam olarak kızarmıĢ olması gerekir. Hafif renk bozukluğu olan
biberler, salça rengini ve aromasını son derece etkiler.

Resim1.3: Salçalık biber

Salçaya iĢlenecek biberlerin özelliği sadece renkle sınırlı değildir. Nitekim bu
biberlerin, kuru madde ve Ģeker oranının yüksek, hastalık ve küflere karĢı dirençli, meyveleri
her tarafında bir olgunlaĢan ve bol ürün veren bir çeĢit olması gerekir. Ülkemizde, "sanayi
tipi biber" adı ile çeĢitli biber tipleri yetiĢtirilmektedir.
Biberlerde kuru madde oranı ortalama % 4-12 arasındadır. Kuru madde oranı
yükseldikçe salça verimi artar. Bununla birlikte kuru madde en çok % 12‟ye kadar
5

yükselebilir. Biberdeki suda çözünür kuru maddenin yaklaĢık % 60'ı invert Ģekerden oluĢur.
Biberlerde ayrıca sakaroz da bulunur.
Ham maddelerin fabrikaya alınması:
Salça üretimine elveriĢli çeĢitlerin fabrikaya yakın mesafede yetiĢtirilmesi zorunlu
olup taĢımada zarar görmemesi iĢlemede önem taĢımaktadır. Domateslerin uzun mesafeden
taĢınması doğru değildir.
Ġyi, kaliteli bir salça üretimi dalında tam olarak olgunlaĢmıĢ sağlıklı ve olabildiğince
kırmızı renkli domateslerden elde edilir. Hem kabuklarının hemde etinin tam kızarmıĢ
olması gerekir.Hafif yeĢilli domatesler salça rengini ve aromasını olmsuz etkiler.
Domateslerin kuru madde oranları da kontrol edilerek salça verimi kontrol edilmelidir.
ĠĢlemeye uygun domatesler fabrikaya kasalar içinde taĢınır.Kamyon ve traktör
kasalarında dökme olarak da gelebilir.Kasaların en çok 25 kg büyüklüğünde olması tercih
edilir.Derin olmayan kasalar domateslerin ezilmemesini sağladığından tercih edilir.Kasalar
zaman zaman temizlenip, dezenfekte edilmelidir.Yapıları bu iĢlem için uygun olmalıdır.
Fabrikaya ulaĢan domatesler geliĢ sırasına göre ham madde alım platformuna
yerleĢtirilir, bekletilmeden iĢlenir.
Tam olgun domatesler güneĢte bekleyince bozulur, küflenir ve pektin parçalayıcı
enzimlerin hızla çalıĢması sonucu pektin parçalanır.Bu domatesten elde edilen salçanın
kıvamı bozuk olur.
Ġyi, kaliteli bir salça üretimi ancak, dalında tam olarak olgunlaĢmıĢ, sağlıklı ve
olabildiğince kırmızı renkli biberlerden elde edilebilir. Bu yüzden, salça üretimine elveriĢli
çeĢitlerin hemen fabrika civarında yetiĢtirilmesi zorunlu olup, böylece taĢımada zarar
görmemiĢ taze haldeki biberlerin iĢlenme olanağı sağlanır. Biberlerin uzun mesafelerden
taĢınması doğru değildir.
Fabrika civarında veya yakın mesafede yetiĢtirilen biberler, fabrikaya römorklarla
dökme, kasalar veya delikli çuvallar içerisinde getirilir. Kasaların en çok 25 kg kadar biber
alacak büyüklükte olması gerekir. Derin kasa veya küfelerde taĢınan biberlerin ezilme ve
süratle küflenme sakıncası vardır. Kasaların zaman zaman temizlenip dezenfekte edilme
zorunluluğu nedeniyle, kasaların bu iĢleme elveriĢli yapıda olması gerekir. Delikli çuvallar
kullanıldığı zaman biberler uzak mesafelerdende zarar görmeden fabrikaya getirilebiliyor.
Fabrikaya ulaĢan biberler geliĢ sırasına göre ham madde alım platformuna yerleĢtirilir
ve beklemeksizin iĢlenir. Çünkü, tam olgun biberler güneĢte bekleyince süratle bozulur ve
küflenir. Ayrıca pektolitik enzimlerin hızla çalıĢması sonucu, bileĢiminde yer alan pektin
parçalanır ve böyle biberlerden elde edilen salçaların konsistensi(kıvamı) bozulur.
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1.3. Biber ve Domatese Uygulanan Ön ĠĢlemler
Biber Uygulanan Ön ĠĢlemler


Biberlerin Yıkanması

Biberler, "akıĢ kanalı"na boĢaltılır ve bu kanaldaki su ile fabrikaya, yıkama
makinesine taĢınır. AkıĢ kanalı U Ģeklinde, 25-30 cm derinlik, 30-50 cm geniĢlikte olarak
krom, yani paslanmaz çelik saçtan yapılabilir. AkıĢ kanalı, ham madde alım platformundan
fabrikaya doğru hafif bir meyille uzanır ve kanalın baĢından verilen su yardımıyla biberler
fabrikanın içine taĢınır. Bu suretle fabrika, sadece bu kanal büyüklüğündeki bir delikle dıĢa,
yani ham madde alım alanına açılmıĢ olur. Bu yolla fabrikanın, dıĢardan girecek sinek,
böcek vs. gibi zararlı unsurlardan korunması da sağlanmıĢ olur. Fakat akıĢ kanalının esas
yararı, biberlerin iĢletmeye düzenli bir Ģekilde taĢınması ve bu sırada ıslatılarak adeta bir ön
yıkama uygulanmasıdır. AkıĢ kanalının fabrika içindeki yan kapıları ve bunlara bağlı yan
kanallarıyla, ana kanalla içeri alınan biberlerin, birçok yıkama ünitesine dağıtılması da
mümkün olmaktadır. AkıĢ kanalındaki su çok kirlendiğinden ilk yıkama makinesinin
haznesine varmadan su ayrılır ve biberler, yıkama makinesi haznesine düĢer. Eğer fabrikada
bir su sorunu varsa, yıkama makinelerinde kullanılmıĢ su, resirkülasyonla akıĢ kanalına
verilebilir ve böylece önemli oranda su tasarruf edilmiĢ olur. Ancak, akıĢ kanalında
kullanılmıĢ su son derece kirlendiğinden, mutlaka atılır.
AkıĢ kanallarında ıslatılmıĢ ve hatta bir ölçüde ön yıkama yapılmıĢ biberler,
ayıklanmadan önce itina ile yıkanırlar. Modern biber yıkama makineleri peĢ peĢe iki yıkama
tankından oluĢur. Ġki tank arasında pedallı bir çark yer alır. Pedallı çark, adeta dönen raflar
Ģeklinde bir düzen olup birinci yıkama tankındaki biberleri ikinci tanka aktarır. Raflar delikli
saçtan yapılmıĢ olduğundan birinci yıkama tankının kirlenmiĢ suyunun ikinci tanka geçmesi
önlenmiĢ olur. Yıkama tanklarının tabanında 20-25 cm yukarıda, boydan boya uzanan ve
biber akıĢ istikametine doğru meyilli olarak yerleĢmiĢ delikli saçtan ikinci bir taban daha yer
alır. Yıkamada, biberden ayrılan toz-toprak, buradan aĢağı geçer. Tanklarda yıkama, suyun
çalkalanması ile gerçekleĢtirilir. Suyun çalkalanması ise delikli tablanın altında yer alan
memelerden basınçlı hava veya yüksek basınçlı su verilmesiyle sağlanır.
ġu halde biberler tank içinde oluĢturulan girdapta etkili bir Ģekilde yıkanmaktadır.
Güçlü bir çalkalanma için su püskürten memelere 6-7 kg/cm 2 basınçta su verilmelidir.
Meme çıkıĢında suyun basıncının 3,5 kg/cm2 olması yeterlidir. Memelerden püskürtülen su
sadece suyun çalkalanmasını değil, özellikle çatlak biberlerin bu bölgelerinde üremiĢ
küflerin yıkanıp atılmasını da sağlar. Böylece, daha sonraki ayıklama iĢlemi oldukça
kolaylaĢır. Her iki tankta yer alan taĢırma kapılarından, suyun fazlası taĢırılır ve bu Ģekilde
yıkama boyunca tanklardaki su düzeyi sabit kalır. Modern biber yıkama makinelerinde
suyun duĢ baĢlıklarından çıkıĢ basıncı 30-40 kg/cm2 düzeyine kadar yüksek bulunmaktadır.
Bu, etkin bir yıkamayı garanti etmektedir.
ġu halde akıĢ kanallarından gelen biber, yıkama ünitesinin ilk yıkama haznesine
dökülmekte, burada kuvvetle çalkalanan su içinde yıkandıktan sonra pedallı çark düzeniyle
ikinci tanka aktarılmakta ve orada da bir defa daha aynı Ģekilde yıkanmaktadır. Ġkinci
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yıkama tankının diğer ucunda, raflı bir elevatör bulunur. YıkanmıĢ biberler buradan, bu
elevatörle devamlı olarak taĢınarak ayıklama bandına ulaĢtırılır. ĠĢte, ikinci yıkamadan
sonraki bu elevatörle taĢıma sırasında, elevatör boyunca yer alan duĢ düzeniyle, biberler bir
defa daha temiz su ile yıkanır, durulanır. Bazı tesislerde, ayıklama bandından sonra yer alan
ve biberleri parçalama makinesine taĢıyan elevatörlerde de aynı Ģekilde bir duĢ düzeni
bulunmakta olup, biberler burada yüksek basınçlı su ile son bir defa daha yıkanmaktadır.
Birinci yıkama makinesi, pedallı çark, ikinci yıkama makinesi elevatör ve nihayet
ayıklama bandı birbirine bağlı uyum içinde çalıĢan tek bir ünitedir. Yıkama makinesine biber
o Ģekilde beslenir ve pedallı çark o hızda çalıĢtırılır ki, ayıklama bandında sadece tek sıra
halinde biber bulunsun. AĢırı yükleme ile çalıĢma sonucunda, elde edilecek salçanın kalitesi
kontrol dıĢında kalır ve özellikle küf sayısı çok yükselebilir. Ama, salçada küf son yıllarda
kalite kriteri olmaktan yavaĢ yavaĢ çıkmıĢtır. Yerine, brix, renk ve salçanın temizliğine
dikkat edilir.


Biberlerin Ayıklanması:

Ġyi kaliteli bir salça, iyi nitelikli biberlerden elde edilebilir. Üreticiden alınan
biberlerin hepsinin kusursuz olması olanaksızdır. Bu yüzden salça üreten tesislerde biberlerin
ayıklanması, kalite üzerine en etkili iĢlemlerden birisidir. Bu yolla, salçalardaki küf miktarı
kontrol altına alınabilir.
Ayıklama dönen merdaneli bir bantta gerçekleĢtirilir. Ayıklama bandı yaklaĢık 100 cm
eninde 6-7 m uzunluğundadır. Bandın iki tarafındaki genellikle kadın iĢçiler, bantta tek sıra
halinde geçen biberleri ayıklarlar. Bant hızının en çok 6 m/dakika olması gerekir. Bandı
oluĢturan yaklaĢık 5 cm çapındaki dönen merdaneler, biberlerin devamlı olarak dönmelerini
ve böylece ayıklayıcıların biberleri her tarafından izlemelerini sağlar.
Ayıklayıcıların ayırdığı, amaca elveriĢli olmayan meyveler, hemen yanlarında bulunan
bir huniye atılarak, ayıklama baritinin altındaki bir konveyör yardımıyla uzaklaĢtırılır.
Bunlar bazen, kalitesi düĢük salçaya iĢlenmektedirler.
Ayıklama, salça üretimine elveriĢli olmayan çürük, ezik veya yeĢil biberlerin
doğrudan ayrılması ve kusurlu biberlerin kusur bölgelerinin kesilerek elveriĢli kısımlarının
alınmıĢı demektir. Bu bakımdan ayıklayıcı iĢçiler, bir taraftan bıçakla kesilip
temizlenemeyecek kadar kusurlu olan meyveleri ayırırken; diğer taraftan bazı bölgeleri
kesmek zorundadır. Bu nedenle bazı fabrikalarda, banttaki ilk iki-üç ayıklayıcılar sadece
kusurlu olanları ayırırken bundan sonrakiler sadece kusur bölgelerini kesme Ģeklinde görev
alırlar. Ayıklayıcıların baĢarılı olması için, bu konuda yeterli bilgi sahibi olmaları ve biber
kusuru ve hastalıklarını tanımaları gerekir.
ĠĢlenen biberler çeĢitli nedenlere bağlı olarak farklı kusurlar taĢıyabilirler. Nitekim
uzun bir kuraklık dönemini takiben yağan, bir yağmur sonunda, biberlerin çiçek dibinde her
yöne doğru uzanan çatlaklar belirir.
Sadece çatlak belirmesi biberin iĢlenmesine bir engel oluĢturmasa da burada daha
sonra küf ürer. Bu yüzden, küf üremiĢ çiçek dibi çatlağı bulunan biberlerden bu bölgenin
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kesilip atılması gerekir. Bazen çatlaklar meyve etinin derinliğine kadar geliĢir ve rengi,
kahverengi veya siyaha dönüĢür. Bu meyvelerin tamamen atılması gerekir.
Biberlerin en önemli kusurlarından birisi "çiçek dibi çürüklüğü"dür. Bu hastalık tam
çiçek dibinde, buruĢuk görüntüde, koyu kahverengi veya siyah bir leke olarak kendini
gösterir. Ancak altında ya küçük bir kısım veya biraz uzağında, dar,koyu renkli bir halka
Ģeklinde kendini gösterir. Çoğunlukla sapın bir tarafının içten çürümüĢ olabileceğinin bir
iĢaretidir. ĠĢte bu yüzden çiçek dibi çürüklüğü gösteren meyvelerin mutlaka kesilip
temizlenmesi, gerekirse tümden atılması yoluna gidilmelidir.
Diğer bir biber hastalığı ise "kök boğazı çürüklüğüdür". Bu hastalık biber sapının
hemen yakınında veya biraz uzağında, dar, koyu renkli bir halka Ģeklinde kendini gösterir.
Çoğunlukla sapın bir tarafından hilal Ģeklinde de olabilir. Biber toplanınca, kısa süre içinde
sap çukuru koyulaĢır veya siyah bir renk kazanır. Halbuki sağlıklı biberlerde sap çukuru
yeĢil veya yeĢilimsi sarıdır. Kök boğazı çürüklüğü gösteren meyvelerden bu bölgenin
kesilerek uzaklaĢtırılması gerekir.
Biberlerde antraknoz da görülmektedir. Bu, meyve üzerinde 3 mm‟den 10 mm‟ye
kadar değiĢen büyüklükte kırmızı veya açık kahverengi yuvarlak lekeciklerle kendini
gösterir. Leke adeta farklı tonda halkalardan oluĢur. Bu lekelerin derine inmeksizin kesilip
atılması yeterlidir. Ancak fazla miktarda leke varsa böyle biberden lekeleri kesmek iĢçilik
açısından ekonomik olmayabilir. Bu durumda meyve tümden atılır.
Diğer taraftan biberlerin toprağa değen kısımlarında da kusur görülebilir. Bu kusur
özellikle, biber daha olgunlaĢmadan, uzun, serin ve yağıĢlı geçen mevsimlerde toprakla
temas eden yüzeylerde belirir. Aynı Ģekilde biber daha kısmen kızarmıĢ haldeyken, çok aĢırı
sıcak güneĢ ıĢığına maruz kalırlarsa, meyveler adeta haĢlanıp kavrulmuĢ bir hale gelir.
GüneĢ yanığı denen bu meyveler kolaylıkla enfekte olup küflenirler. Aslında bu meyvelerin
tarladan fabrikaya getirilmemesi gerekir. Diğer taraftan, serin ve nemli geçen dönemlerde,
biberler bitki üzerinde normal olgunlaĢma süresinden daha uzun kalınca, meyveler yumuĢar
sulu ve ekĢi bir hale gelir. Bunların da kesinlikle iĢlenmemesi gerekir.
Domatese Uygulanan Ön ĠĢlemler


Domateslerin Yıkanması:

Domatesler, fabrikaya traktör veya kamyonların kasalarında dökme olarak getirilip,
basınçlı su yardımıyla havuzlara boĢaltıldığı gibi sandık veya kasalar içerisinde de
getirilebilirler.
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Resim.1.4: Domateslerin fabrikaya alınması

Bu Ģekilde gelen domatesler iĢçiler tarafından elle yine havuzlara boĢaltılırlar. Bu
iĢlemde domateslerin kaba bir temizliği de yapılmıĢ olur. Domatesler fabrikaya havuzlardan
akıĢ kanalları yardımıyla su ile taĢınırlar. AkıĢ kanalları sayısı fabrika kapasitesine ve iĢleme
hattı sayısına göre değiĢiklik gösterir. Kanallar krom yani paslanmaz çelik saçtan “U”
Ģeklinde yapılmıĢtır. Derinliği 35–50 cm, geniĢliği 30-35 cm olup, fabrikaya doğru %0,8–1,5
eğimle yerleĢtirilir. Domatesler, 0,2–0,4 m/sn hızla ve ağırlığının 4–6 katı su ile akıĢ
kanallarından fabrika içine alınırlar.
TaĢıyıcı görevi yapan su, ayrılarak domateslerin taĢıma iĢinde yine kullanılır. Bu su,
oldukça kirli olduğundan temizleme iĢinde kullanılmaz. Eğer fabrikada su sorunu varsa,
yıkama makinesinde kullanılan su, akıĢ kanalına verilirse bu sorun önemli ölçüde giderilir.

Resim.1.5: Yıkanan domateslerin, seçmeye ilerlemesi
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AkıĢ kanallarında ıslatılmıĢ ve hatta bir ölçüde ön yıkama uygulanmıĢ domatesler
ayıklanmadan önce itina ile iyice yıkanır. Modern domates yıkama makineleri peĢpeĢe iki
yıkama tankından oluĢur. Birinci yıkama tankındaki domatesler pedallı çarklar yardımıyla
ikinci tanka aktarılır. Yıkamada domatesten ayrılan toz, toprak gibi unsurlar aĢağı geçerek
dipte toplanırlar. YıkanmıĢ domatesler elavatör yardımıyla taĢınırken taĢıma sırasında
elavatör boyunca yer alan duĢ düzeniyle bir defa daha temiz suyla yıkanıp durulanırlar.

Resim.1.6:Domateslerin elavatör yardımıyla taĢınması ve yıkanması



Domateslerin ayıklanması:

Ayıklama, salça üretimine elveriĢli olmayan çürük, ezik veya yeĢil domateslerin
doğrudan tümden ayrılması veya kusurlu domateslerin kusur bölgelerinin kesilip atılarak
elveriĢli kısımlarının alınması demektir.
Ayıklama, dönen merdanelerden oluĢmuĢ bir bantta gerçekleĢtirilir. Ayıklama bandı
yaklaĢık 100 cm eninde 6,7 m uzunluğundadır. Bandın iki tarafındaki iĢçiler, bantta tek sıra
halinde geçen domatesleri ayıklarlar.
Ayıklayıcıların ayırdığı, amaca elveriĢli olmayan domatesler, hemen yanlarında
bulunan bir huniye atılarak, ayıklama baritinin altındaki bir konveyör yardımıyla
uzaklaĢtırılır. Bunlar bazen, kalitesi düĢük salçaya iĢlenmektedirler.
Ayıklayıcıların baĢarılı olması için, bu konuda yeterli bilgi sahibi olmaları ve domates
kusuru ve hastalıklarını tanımaları gerekir.
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Resim.1.7:Seçme bandında salçalık domatesleri seçen personel
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UYGULAMA FALĠYETĠ
UYGULAMA FALĠYETĠ
Salça üretiminde kullanılmak üzere iĢletmeye gelen biberi üretime hazırlamak için
aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları
 ĠĢ kıyafetinizi giyiniz.

 Biberleri geliĢ sırasına göre ham madde
alım platformuna yerleĢtiriniz.

 Biberleri akıĢ kanalına boĢaltınız.

 AkıĢ kanalındaki su ile biberleri yıkama
makinesine tanklara taĢıyınız.

 Birinci yıkama tankında biberleri iyice
yıkayınız.

 Yıkanan biberleri ikinci yıkama tankına
aktarınız.
 Ġkinci yıkama tankında biberleri iyice
yıkayınız.
 Ġkinci yıkama tankından biberleri
elevatör yardımı ile ayıklama bandına
ulaĢtırınız.

Öneriler
 “Personel Hijyeni” modülünü
hatırlayınız.
 Biberlerin dalında tam olarak
olgunlaĢmıĢ, sağlıklı ve olabildiğince
kırmızı renkli olmasına dikkat ediniz.
 Kasaların en çok 25 kg kadar biber
alacak büyüklükte olması gerekir.
 Kasaların zaman zaman temizlenip
dezenfekte edilmesini sağlayınız.
 Naklin çok derin olmayan kasalar ile
yapılması gerekir. Bu konuya dikkat
ediniz.
 Tam olgun biberler güneĢte bekleyince
süratle bozulur ve küflenir.
 Dikkatli ve titiz çalıĢınız.
 AkıĢ kanallarında ıslatılmıĢ ve hatta bir
ölçüde ön yıkama yapılmıĢ biberler,
ayıklanmadan önce itina ile yıkanırlar.
 Biberlerin iĢletmeye düzenli bir Ģekilde
taĢınmasını sağlayınız.
 AkıĢ kanalındaki su çok kirlenmiĢ ise
suyu boĢaltınız ve temiz su ile
doldurunuz.
 Yıkama suyunun basınçlı verilmesine
dikkat ediniz.
 Güçlü bir çalkalanma için su püskürten
memelere 6-7 kg/cm2 basınçta su
verilmesini sağlayınız.
 Delikli tablaların, deliklerinin tıkanıp
tıkanmadığını kontrol ediniz.
 Dikkatli ve titiz davranınız.
 Yıkama suyunun basınçlı verilmesine
dikkat ediniz.
 Delikli tablaların, deliklerinin tıkanıp
tıkanmadığını kontrol ediniz.
 Elevatör boyunca yer alan duĢ
düzeniyle, biberlerin bir defa daha temiz
su ile yıkanmasını ve durulanmasını
sağlayınız.
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 Ayıklama bandına düĢen yıkanmıĢ
biberleri ayıklayınız.

 Kusurlu biberleri ayırınız.

 Bant hızının en çok 6 m/dakika olmasını
sağlayınız.
 Verimli bir ayıklama için bant hızını
gereğinden fazla olmamasına dikkat
ediniz.
 Salça üretimine elveriĢli olmayan çürük,
ezik ve yeĢil biberleri ayırınız.
 Ayıklayıcıların ayırdığı, kusurlu
biberlerin konveyör yardımıyla
uzaklaĢmasını sağlayınız.
 ÇalıĢtığınız ortamı temizleyiniz.
 ÇalıĢmanız bittiğinde iĢ kıyafetlerinizi
çıkarıp asınız.
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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.

Salçalık biberlerde kuru madde oranı ortalama kaçtır?
A) % 4-12
B) %4,5-6
C) % 6-12
D) %3,5-4

2.

Salçalık biberdeki suda çözünür kuru maddenin yaklaĢık %60'nı hangi madde
oluĢturur?
A) Sakaroz
B) Tuz
C) Kuru madde
D) Ġnvert Ģeker

3.

Salçalık biberlerin taĢınmasında kullanılan kasaların en fazla kaç kg biber alacak
büyüklükte olması gerekir?
A) 25 kg
B) 30 kg
C) 20 kg
D) 35 kg

4.

Salçalık biberlerin verimli bir Ģekilde seçme bantlarında ayıklanması için bant hızı
ayarı en çok kaç olmalıdır?
A)7 m/dakika
B) 9 m/dakika
C)6 m/dakika
D) 8 m/dakika

AĢağıdaki cümlelerde bırakılan boĢluklara tabloda verilen kelimelerden doğru
olanını seçerek yazınız.
5.

Salçanın en önemli kalite kriterlerinin baĢında ………… gelir.

6.

Salçalık biberlerde kuru madde en çok………. kadar yükselebilir.

7.

Hasat edilen domateslerin ………saat içinde iĢlenmesi en ideal olanıdır.
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8.

Biberleri yıkamada güçlü bir çalkalanma için su püskürten memelere ………….
basınçta su verilmelidir.

9.

Modern domates yıkama makineleri peĢpeĢe………. yıkama tankından oluĢur.

10.

…………………..salça üretimine elveriĢli olmayan çürük, ezik veya yeĢil
domateslerin doğrudan tümden ayrılması veya kusurlu domateslerin kusur bölgelerinin
kesilip atılarak elveriĢli kısımlarının alınması demektir.

2
Renk
3-4 kg/cm2
24 saat
Ayıklama
%5

6-7 kg/cm 2
ġeker oranı
4
3-4 saat
Temizleme
%4

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
Salça üretiminde kullanılmak üzere iĢletmeye gelen biberi üretime hazırlamak için
gerekli iĢlemleri uygulayınız. Yaptığınız iĢlemleri değerlendirme tablosu ile 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.

Evet

Hayır

ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?
Bonenizi taktınız mı?
Takılarınızı çıkardınız mı?
Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?
ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uydunuz mu?
Biberleri geliĢ sırasına göre ham madde alım platformuna
yerleĢtirdiniz mi?
Biberlerin dalında tam olarak olgunlaĢmıĢ, sağlıklı ve
olabildiğince kırmızı renkli olmasına dikkat ettiniz mi?
Biberleri akıĢ kanalına boĢaltınız mı?
Biberlerin iĢletmeye düzenli bir Ģekilde taĢınmasını sağladınız
mı?
AkıĢ kanalındaki su ile biberleri yıkama makinesine tanklara
taĢıdınız mı?
AkıĢ kanalındaki kirli suyu değiĢtirdiniz mi?
Birinci yıkama tankında biberleri iyice yıkadınız mı?
Suyun basınçlı olmasına dikkat ettiniz mi?
Yıkanan biberleri ikinci yıkama tankına aktardınız mı?
Ġkinci yıkama tankında biberleri iyice yıkadınız mı?
Ġkinci yıkama tankından biberleri elevatör yardımı ile ayıklama
bandına ulaĢtırdınız mı?
Bant hızının en çok 6 m/dakika olmasına dikkat ettiniz mi?
Kusurlu biberleri ayırdınız mı?
Kusurlu biberleri konveyör yardımıyla uzaklaĢtırdınız mı?
Makinelerin periyodik temizlik ve bakımını yaptınız mı?
Araç gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
ĠĢi size verilen zamanda tamamladınız mı?
ÇalıĢmanız ile ilgili gerekli kayıtları tuttunuz mu?
Kullandığınız basit araç gereçlerin temizliğini yaptınız mı?
ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda HAYIR Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı EVET ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile uygun ortam sağlandığında, pulp elde etmenin iĢlem
basamaklarını uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Domates parçalayıcı makineleri araĢtırınız,özellikleri hakkında bilgi toplayınız
ParçalanmıĢ domates elde etmede dikkat edilmesi gereken unsurları araĢtırınız.
Sıcak iĢleme ve soğuk iĢleme arasındaki farkı araĢtırarak edindiğiniz bilgileri
bir dosya haline getiriniz. Bu bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Domates parçalama makinelerinin bakım ve temizliğinin önemini araĢtırınız.

2. PULP ELDESĠ (PARÇALANMIġ
DOMATES ELDE ETME)
AyıklanmıĢ domatesler, parçalama, ısıtma ve mayĢenin inceltilmesi olarak 3 aĢama
sonunda pulp(domates suyu, Ģıra) haline getirilir. Her 3 aĢama birbirine bağlı olarak çalıĢan
bir sistemde gerçekleĢir. ParçalanmıĢ domatesler, domates suyu, kabuklar, çekirdekler ve
domatesin yapısındaki tüm parçaların karıĢmıĢ haline pulp denir. Pulp elekten geçirilerek
domates suyu veya domates Ģırası elde edilir. Pulpun içinden domates suyu yani Ģıra
alındıktan sonra kalan posalara domates küsbesi denir. Süt besiciliği yapan iĢletmelere bu
küsbeler yem olarak satılır.
Domatesler fabrikada etkin bir Ģekilde yıkanıp, son defa temiz su ile durulandıktan
sonra kusurlu olanlar tümden ayrılır veya kusurlu ve bozulmuĢ kısımları kesilip atılır. Bu
Ģekilde tüm kusurlarından arındırılmıĢ domatesler; parçalanıp, bir ısıtıcıdan geçirildikten
sonra, sap, kabuk ve çekirdek gibi ana unsurlarını ayırarak domates pulpu(Ģırası) elde etmek
amacıyla bir palper grubuna verilir.
Üretimde, pulpun elde edilmesi amacıyla kullanılan palper grubundaki elek delik
çapları kritik faktörlerden birisidir. Genellikle peĢ peĢe 2 palperden yararlanılır. Birinci
palperde elek delik çapı iridir, diğerleri gittikçe küçülmektedir; delik çaplarında 1.
kademede 1-1,5 mm ikinci kademede ise 0,5-0,8 anifimm arasındadır. Delik çapı en küçük
olan üniteye finiĢer denir.
Palperden geçen mayĢe sadece çekirdek, kabuk ve iri liflerden arındırılmıĢ olmakla
kalmaz aynı zamanda dokuyu oluĢturan lifler ve hücreler parçalanıp pütürsüz ince yapılı bir
pulp haline getirilir. Palperden alınan pulp bir tankta toplanıp buradan evaporatöre verilir.
Evaporatör ihtiyacı oldukça yani seviyesi düĢtükçe buradan Ģırayı çeker.
18

Resim.1.8:Pulp finiĢher

Eleklerde bir çatlama veya delinme sonucu, pulp kalitesi derhal bozulur ve salçada
siyah lekeciklerin sayısı artar ve iri lifler görülür. Buna meydan vermemek için elekler
sürekli olarak kontrol edilmelidir.
Pulper ve finiĢer grupları son yıllarda normal tipinden, kelebek tiplerine, bunlardan da
turbo ekstraktör tiplerine geçme göstermiĢtir. Bu yöntemlerle yalnızca verim artıĢı
sağlanmakla kalmamakta; elde edilen pulpun özellikle, fiziksel özelliklerinde de değiĢmeler
görülmektedir.
Ülkemizde büyük kapasiteli fabrikalarımızın tamamına yakınında bu geliĢmeler
yakından izlenmekte ve uygulamaya konulmaktadır.

2.1. Domatesi Salçaya ĠĢleme ÇeĢitleri
Üretilen salçanın küf yükü ile aroma ve lezzetine ait kalite faktörleri, yıkama ve
ayıklama iĢlemleri ile kontrol edilirse de;salçanın rengi ve kıvamına iliĢkin kalite faktörleri,
parçalama, ısıtma ve inceltme iĢlemlerinde kontrol edilebilmektedir.
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2.1.1. Sıcak ĠĢleme
Sıcak iĢleme (Hot break) de domates kapalı ve mümkün olduğunca oksijensiz bir
ortamda parçalanır parçalanmaz ısıya tabi tutulur. Böylece parçalanmıĢ domatesler oksijenle
buluĢmadan ısıtılmıĢ ve pektolitik enzimler inaktive edilmiĢ olur. Böylece domatese
sertliğini veren pektini parçalanmadan kurtarmıĢ oluruz ki, bu da salçanın pektinden dolayı
daha kıvamlı olmasını sağlar. Ayrıca yüksek ısı nedeniyle (85-95 oC) çekirdekteki zamksı
maddeler (gum maddeler) salçanın bünyesine geçerek kıvamı iyice arttırırlar. Bunlar hot
break salçanın olumlu yönleridir. Olumsuz yönleri ise: yüksek ısı nedeniyle salçanın renk
değerleri düĢer. Yani hot break salçanın rengi, cold break (soğuk iĢleme) salçaya göre daha
kötüdür. Fakat salçadan ketçap, sos vb. yapımında hot break salça tercih edilir. Çünkü cold
break salçaya göre hot break salça daha kıvamlıdır. Örneğin: ketçap veya makarna sosu hot
break salçadan yapılır; çünkü sos, makarna üzerine döküldüğünde makarnanın arasından
geçip yemeğin altına geçmesini engelleyip, üstte kalır.

Resim.1.9: Sıcak iĢleme ekipmanları

2.1.2. Soğuk ĠĢleme
Soğuk iĢleme (cold break) yönteminde domatesler; açık hava Ģartlarında parçalanır ve
ön ısıtıcıda 70-85 oC‟de ısıtılarak eleklere gönderilir. Soğuk iĢleme yönteminde yüksek ısı
olmadığı için tat, aroma ve renk bozulmaz. Sıcak iĢleme yöntemine göre daha iyi olur; fakat
sıcak iĢleme yöntemiyle yapılmıĢ bir salça kadar kıvamlı olmaz.
Not: Her iki yöntemin de bazı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Sıcak
yöntemde mayĢe, hemen ısıtılmakta ve pektolitik enzimler inaktif hale gelmektedir. Ayrıca
çekirdek evinde bulunan zamk maddeleri ve kabuktaki renk maddesi ısı ile salçaya
geçtiğinden kıvamlı ve güzel renkli bir salça elde edilmektedir. Hot break salçada renk güzel
olmaz yüksek ısıdan dolayı daha bozuk olur. Ancak, çekirdekten geçen bazı maddeler
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salçanın tadını ve lezzetini bozarak hafif acımsı yapmaktadır. Bu durumu ortadan kaldırmak
için soğuk iĢleme yöntemi uygulanır. Parçalanmadan sonra ısıtmaya kadar geçen sürede
pektolitik enzimler, pektini parçalar ve çekirdek evindeki zamksı maddeler de salçaya az
geçtiğinden salçanın kıvamı biraz az olur. Ancak salçanın lezzeti daha iyidir.
Sıcak parçalamada mayĢe hemen 75-85oC‟ye ısıtılarak pektolitik enzimler
inaktifleĢtirilir. Böylece bu enzimlerin pektini parçalaması önlenir ve bu nedenle elde edilen
salça koyu kıvamlıdır.
Soğuk parçalamada mayĢe 60–65 oC‟ (60 oC‟nin altındaki ısıtmalar mikrobiyolojik
yıkım için yetersiz olduğundan salça üretiminde pek tavsiye edilmez.) ye ısıtılır ve pektolitik
enzimlerde tam bir inaktivasyon sağlanamaz. Bu nedenle salçanın kıvamı daha düĢüktür.
MayĢenin ısıtılmasında en çok tübular ısıtıcılar kullanılır. Yatay olarak yerleĢtirilmiĢ
boruların çapı genellikle 5–6 cm uzunlukları en az 5-6 metredir. Ġçte salça dıĢta buhar
bulunmaktadır. MayĢe ısıtıcıya monopomp [karıĢık yapıdaki (su, çekirdek, yaprak, dal,
kabuk gibi olmayan yapılar) mamullerin basılmasında kullanılır.] ile verilmektedir. MayĢe
ısıtıcıda 65–80 0C arasında ısıtılmalıdır. 65 oC‟nin altında ısıtılırsa viskozite azalır ancak 70
0C üstünde ısıtıldığında viskozite artmaktadır. Sıcaklık 80 oC‟ yi de geçerse renk
karamelizasyon sonucu kararır ve siyah leke adedi artar.
Bu ön ısıtma iĢleminin yapılmasıyla mayĢedeki enzimler inaktif hale gelmekte,
mikroorganizma yükü azalmakta ve meyve kabuğundaki renk maddeleri pulpa geçmektedir.

2.2. Domates Parçalama Makineleri
Ayıklanan domatesler, parçalama makinesine gelirler. Bu amaçla çeĢitli aletler
kullanılır. Eğer domateslerin çekirdeklerinden tohum olarak yararlanılacaksa çekirdekleri
ezip, parçalamayan üzeri pütürlü ve birbirine doğru dönen merdanelerde bu iĢlem yapılır.
Sıkça kullanılan diğer parçalayıcılar ise çekiçli değirmenler veya bir hazne içinde birbirine
doğru dönen üzerinde bıçaklar bulunan silindirlerdir. Domatesler bu parçalayıcılardan
hangisi ile parçalanırsa parçalansın elde edilen ezilmiĢ kısma “mayĢe” adı verilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Biberden sıcak iĢlem (hot break) yöntemiyle pulp elde etmek için aĢağıda verilen
iĢlem basamaklarını uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Biber parçalayıcılarını çalıĢtırınız.

 Kullanım talimatına göre palperleri
çalıĢtırınız.
 ĠĢlenen biberlerin çekirdekleri tohum
olarak kullanılacaksa çekirdekleri
zedelenmeden ayıran makine
kullanınız.
 Zamanı dikkatli kullanınız.
 MayĢeyi, 80-85 °C arasında belli bir
sıcaklığa kadar derhal ısıtınız.
 Mümkün olan en yüksek sıcaklıkta
biberleri ısıtın ve bu sıcaklıkta
mümkün olan en uzun süre 1-1,5 saat
gibi bekletin.
 Eleklerde bir çatlama veya delinme
olup olmadığını kontrol ediniz.
 Eleklerde bir problem varsa, pulp
kalitesi derhal bozulur bunun için
problemi hemen gideriniz.
 MayĢeyi palper grubundan dikkatlice
geçiriniz.
 Palperden geçen mayĢeyi çekirdek,
kabuk ve iri liflerden arındırınız.
 Ürünü finisherden geçiriniz.
 Palperden alınan pulpu bir tankta
toplayınız.
 Tanka aktarmada fazla köpürmeye
olanak vermemek için gerekli
ayarlarları yapınız.
 Briks derecesi yaklaĢık 4-12 olan biber
pulpu, uygun bir evaporatörde
konsantre ediniz.
 Dikkatli ve titiz çalıĢınız.
 Biberler bir yandan iĢlenirken Ģıra
birikmeye baĢlar. Evaporatörde Ģıra
biriktikçe Ģırayı çekerek koyulaĢtırır ve
evaporatörden salça çıkmaya
baĢlayıncada Ģıra çekmeye devam eder.
 Temizleme sırasında tüm motor ve
pompaların çalıĢmasını durdurunuz.
 Doğrama kutusunun kapağını açarak
dikkatlice temizleyiniz.

 ParçalanmıĢ biber(mayĢe) elde ediniz.

 Parçalanan biberleri doğrudan ısıtıcıya
veriniz.

 Pulp(Ģıra) elde ediniz.

 Pulpu evaporatöre aktarınız.

 Makineleri temizleyiniz.
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 Makineleri temiz su ile temizleyiniz.
 Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun
çalıĢınız.
 Makineleri kostik soda ile temizleme
sirkülasyona tabi tutunuz.
 Bu kısımlar açılmalı, parçaları
çıkarılmalı ve temiz su ile
yıkanmalıdır.
 Eleklerin tellerine hasar vermemek için
yumuĢak fırça kullanınız.
 Düzeneği yeniden kurarak kostik soda
ile sirkülasyona tabi tutunuz.

 Finisherlerin(eleklerin) temizliğini
yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz.
1.

AyıklanmıĢ domatesler, 3 aĢama sonunda pulp(Ģıra) haline getirilir. AĢağıdaki
Ģıklardan hangisi bu aĢamalarda biri değildir?
A) Parçalama
B) Konsantre etme
C) Isıtma
D) MayĢenin inceltilmesi

2.

AĢağıdaki Ģıklardan yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz?
A) Palper grubunda delik çapı en büyük olan üniteye finiĢer denir.
B) Palperden alınan pulp bir tankta toplanıp buradan evaporatöre verilir.
C) Sıcak yöntemde mayĢe, hemen ısıtılmakta ve pektolitik enzimler inaktif hale
gelmektedir.
D) MayĢenin ısıtılmasında en çok tübular ısıtıcılar kullanılır.

3.

AĢağıdaki Ģıkların hangisinde mayĢenin tanımı tam olarak verilmiĢtir?
A)
B)
C)
D)

Domatesler parçalayıcılardan hangisi ile parçalanırsa parçalansın elde edilen
ezilmiĢ kısma mayĢe adı verilir.
Domatesler parçalandıktan sonra kaba palperden geçirilip daha sonra ısıtılma
Ģeklinde bir iĢlem sırası izlenirse buna mayĢe denir.
Palperde delik çapı en küçük üniteye mayĢe adı verilir.
Domatesin içerisinde bulunan katı madde miktarını gösteren değere mayĢe adı
verilir.

AĢağıdaki cümlelerde bırakılan boĢluklara tabloda verilen kelimelerden doğru
olanını seçerek yazınız.
4.

Palperden alınan pulp bir tankta toplanıp buradan …………………… verilir.

5.

Domatesler parçalandıktan sonra kaba palperden geçirilip daha sonra ısıtılma Ģeklinde
bir iĢlem sırası izlenirse buna ………………………… denir.

6.

ParçalanmıĢ domates üretiminde sıcaklık 80 oC‟yi de geçerse renk karamelizasyon
sonucu kararır ve …………..adedi artar.
Soğuk iĢleme (cold
break)
Kırmızı leke
Evaporatör

Siyah leke
Sıcak iĢleme (hot
break)
Dolum makinesi
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DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Biberden sıcak iĢlem (hot break) yöntemiyle pulp elde etmek için gerekli iĢlemleri
uygulayınız. Yaptığınız iĢlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.

1.

Değerlendirme Ölçütleri
ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?

2.

Bonenizi taktınız mı?

3.

Takılarınızı çıkardınız mı?

4.

Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?

5.

ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uydunuz mu?

6.

Kullanım talimatına göre palperleri çalıĢtırdınız mı?

7.

ParçalanmıĢ biber (mayĢe) elde ettiniz mi?

Parçalanan biberleri doğrudan ısıtıcıya verdiniz mi?
MayĢeyi, 80-85°C arasında belli bir sıcaklığa kadar hemen
ısıttınız mı?
10. Eğer biberlerin rengi zayıf ise, rengin esmerleĢmemesi için
sıcaklık derecesini düĢük tuttunuz mu?
11. Eleklerde bir çatlama veya delinme olup olmadığını kontrol
ettiniz mi?
12. Eleklerde bir problem varsa, problemi hemen giderdiniz mi?
8.
9.

13. MayĢeyi palper grubundan dikkatlice geçtiniz mi?
14. Palperden geçen mayĢeyi çekirdek, kabuk ve iri liflerden
dikkatlice ayırdınız mı?
15. Ürünü finisherden geçirdiniz mi?
16. Palperden alınan pulpu bir tankta topladınız mı?
17. Tanka aktarmada fazla köpürmeye olanak vermemek için gerekli
tedbirleri aldınız mı?
18. Pulpu evaporatöre aktardınız mı?
19. Finisherlerin(eleklerin) temizliğini yaptınız mı?
20. Makinelerin periyodik temizlik ve bakımını yaptınız mı?
21. Araç gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
22. ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
23. ĠĢi size verilen zamanda tamamladınız mı?
24. ÇalıĢmanız ile ilgili gerekli kayıtları tuttunuz mu?
25. Kullandığınız basit araç gereçlerin temizliğini yaptınız mı?
26. ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?
27. ĠĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?
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Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda HAYIR Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı EVET ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile uygun ortam sağlandığında, Ģırayı konsantre etmenin iĢlem
basamaklarını uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA







Salçanın brix derecesinin kalite üzerindeki etkisini araĢtırınız.
Diskontinü evaporatör ve kontinü evaporatör çalıĢma sistemi arasındaki farkı,
araĢtırınız.
Diskontinü evaporatör çalıĢma sisteminin,
kontinü evaporatör çalıĢma
sistemine göre, avantajları ve dezavantajları nelerdir? AraĢtırınız.
Kontinü evaporatör çalıĢma sisteminin, diskontinü evaporatör çalıĢma sistemine
göre, avantajları ve dezavantajları nelerdir? AraĢtırınız.
KoyulaĢtırma ve konsantre ünitelerinin temizliğinin, salça kalitesi üzerindeki
önemini araĢtırınız.
Edindiğiniz bilgileri bir rapor haline getirerek, bu bilgileri sınıfta
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. KONSANTRE ETME
Konsantre etme yani koyulaĢtırma pulp içerisindeki suyun belirli oranda alınmasıyla
gerçekleĢtirilir. Bu iĢlem için çeĢitli ekipmanlar kullanılır. Pulp, bull ve çok kademeli
evaparatörlerde olmak üzere iki sistemle salçaya iĢlenmektedir. Her iki sistemin temel
iĢleyiĢi aynı
olmakla
beraber
teknolojik bazı
farklılıklar
bulunmaktadır.
Palperden(eleklerden) alınan pulp tanklara konur. Buradan bullere veya evaparatörlere
çekilir. Aynı anda iki iĢlemde beraber yürür, yani tanklara pulp dolarken bir yandan da
konsantre iĢlemine alınır.
Elde edilen ve brix derecesi yaklaĢık 3,5-4,5 düzeyinde olan domates pulpu uygun bir
evaporatörde konsantre edilir. Domates suyunun salçaya konsantre edilmesinde zorlamalı
sirkülasyonlu evaporatörler kullanılır.
Pulp,
konsantre”;

28–30 veya 30–32 brikse kadar koyulaĢtırılırsa bu salçaya “çift(duble)

36 brikse kadar koyulaĢtırılırsa buna “üçlü(triple) konsantre” adı verilir.
3 kademeli evaparatörlerde buhar ters akım prensibine göre 3. kademeye, sonra 2.
kademeye ve 1. kademeye verilir. Ancak salça önce 1. kademede, sonra 3. ve sonuçta 2.
kademede koyulaĢtırılır. Yeni nesil evaporatörlerde domates suyu yavaĢ yavaĢ salça olurken
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önce 1. kademeden, sonra 2. kademeden ve sonra da 3. kademeden geçmektedir. Isıtmak için
verilen buhar ise sadece 3. kademeye verilmekte; fakat 3. kademede ısınan salçadan
yükselen buhar da 2. kademeyi ısıtmakta; 2. kademede ısınan Ģıra veya salçadan yükselen
buhar da
1. kademeyi ısıtmaktadır. 1. kademeden yükselen buhar da evaporatörün kondens
tankında soğuk su ile karıĢtırılıp ılık su haline getirilip dıĢarı atılmaktadır. Bu ılık suyun
miktarı çok fazla olduğu için domates indirilen havuzlarda kullanılır.
Brix: Domatesin içerisinde bulunan katı madde miktarını gösteren değerdir. Tüketici
açısından brix veya kuru madde salçanın yaklaĢık kaç kg domates kullanılarak yapıldığının
ifadesidir.
Domates Salçası brixi genelde 28-30 (yaklaĢık 6 kg domatesten 1 kg salça eldesi
demektir.) Püre brixi %11-24 arası. Brixin düĢük olması salçanın kıvamının daha az
olduğunun dolayısı ile daha az domates kullanıldığının belirtisidir. Brix yükseltilip içindeki
su azaldıkça hacim küçülmesine rağmen ağırlık artar.

3.1. Konsantre ve KoyulaĢtırma ĠĢleminde Kullanılan Araçlar
Bu makinelerin amacı: vakum altında düĢük sıcaklıklarda Ģıranın içindeki suyun
uçurularak koyulaĢtırılması ve salça yapılmasıdır. Vakum, yani havası alınmıĢ ortamın
kullanılmasının sebebi: Ģıranın kaynama sıcaklığının düĢmesidir. Çünkü, hava basıncının
azaldığı yerlerde kaynama sıcaklığı düĢer. Örneğin: deniz seviyesinde 100 oC‟de kaynayan
su, 2500 rakımlı dağda 90 oC‟de kaynar. Çünkü üstündeki hava basıncı deniz seviyesine göre
daha azdır. Evaporatörler veya bullerde aynı prensibi kullanırlar. Kapalı bir ortamda Ģıranın
üstündeki hava vakum pompaları ile çekilerek havası azaltılmıĢ bir ortam yani vakum
oluĢturulur. Böylece Ģıranın kaynama sıcaklığı 65 oC‟ye kadar düĢürülür. Böylece 65-70
o
C‟de kaynayan Ģıra hem yüksek sıcaklık görmediği için fazla renk bozulması yapmaz; hem
de 100 oC‟ye göre çok az enerji harcar. Hava basıncı 760 mmHg civarındadır. Bazı
makineler bunun büyük kısmını çektiği için vakum değeri -750mmHg değerine kadar çıkar.
Vakum değeri -760 mmHg değerini geçemez. Çünkü bu değere „Mutlak Vakum‟ yani
havasız ortam denir ki dünyada bunun eldesi oldukça zordur. Evaporatörün vakumu ne kadar
yüksekse o kadar ekonomik çalıĢır.

3.1.1. Bull ve ÇalıĢma Sistemi
Buller, yerden 1,5 m yükseklikte, buhar ceketli, vakum sağlayan düzeni, karıĢtırıcısı,
numune alma vanaları, gözetleme camı, termometre ve vakumetresi olan aletlerdir.
Genellikle 5–6 tanesi yan yana batarya Ģeklinde kullanılmaktadır. Bir evaparatör olan
buller de kesikli (diskontinü) çalıĢma yapılmasına karĢın, çok kademeli diğer evaparatörler
de devamlı (kontinü) çalıĢma mümkündür.
Buller kendi baĢına çalıĢan yani kesikli çalıĢan kazanlar gibidir. Önce bir tanesinin içi
Ģıra doldurulur ve bu Ģıra salça olana kadar kaynatılır. KoyulaĢtıkça yani, brixi yükseldikçe
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hacmi küçüleceği yani seviyesi düĢeceği için gerektikçe Ģıra takviyesi yapılır. En son salça
olunca karıĢtırıcılar durdurulup alt vanadan salça alınarak iĢlem tekrar baĢlar. Bu nedenle
buna kesikli çalıĢır denir. Fakat bullun biri doldurulurken diğeri ısıtılır; diğerinde olan salça
indirilir. Böylece, 2‟li, 4‟lü veya 6‟lı yan yana duran bulldan sürekli salça elde edilmeye
çalıĢılır. Fakat bull salça üretimi için eski bir teknoloji olup enerji ve iĢçilik fazla harcar.

Resim.1.10:Bull

Bullun daha çok reçel üretiminde kullanılması uygundur. Salça yapımında iĢçilik ve
enerjiden tasarruf etmek istiyorsak evaporatör tercih edilmelidir

3.1.2. Evaporatör
Evaporatörler genellikle bir katı-sıvı çözeltisindeki suyu buharlaĢtırmak yoluyla
çözeltideki katı madde konsantrasyonunu arttıran ısı değiĢtiricileridir. Salça üretimine en
uygun evaporatörler, zorlamalı sirkülasyonlu tübüler evaporatörlerdir.

3.1.2.1. Diskontinü Evaporatör ÇalıĢma Sistemi
Diskontinü sistemde, geriye doğru beslemeli iki aĢamalı evaparatörler
kullanılmaktadır. Bunlardan birinci aĢama evaparatör, tübular bir evaparatör olup, ön
konsantrasyon amacıyla görev yapar ve domates suyunun 5–6 olan briksini 11–12 brikse
kadar yükseltir. Ön evaparatörde(hazırlayıcı) 11–12 brikse ulaĢan yarı konsantre domates
pulpu, buhar ceketli bulle verilir. Bull içinde etkili mekanik karıĢtırıcılar bulunup ürünün
evaporasyonu sırasında devamlı çalıĢtırılır. Ön evaparatörler yüksek kapasiteli, buhar ceketli
evaparatörler ise küçük kapasitelidir. Bunun yararları, ön evaparatörde belli brikse ulaĢan,
konsantrasyonu farklı ve birbirinden bağımsız çalıĢan bullere verilerek aynı anda değiĢik
brikste salça üretmek mümkündür.
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3.1.2.2. Kontinü Evaporatör ÇalıĢma Sistemi
Buller, kesikli bir sistem olduğu için fazla yer, zaman ve iĢ gücü gerektirir. Kontinü
salça evaparatörleri sürekli çalıĢırlar. 2,3,4 ve daha fazla kademeli olabilirler.
Üç etkili kontinü evaparatörün çalıĢması kısaca Ģöyledir; 42 oC‟deki birinci kademeye
domates pulpu (5–6 briks) yaklaĢık 60 oC‟de gelir. -70 cmHg basıncında salça kaynamaya
baĢlar ve su buharı emilerek ortamdan uzaklaĢtırılır. Pulp devamlı karıĢtırılarak (bu
karıĢtırma karıĢtırıcılarla değil sirkülasyon pompaları ile salça veya Ģıranın sürekli sirküle
edilmesi ile yapılır.) karamelize olması önlenir ve briks 11–12 0C oluncaya kadar burada
tutulur. Sonra 2. kademeye alınan yarı konsantre pulp, 85 oC‟de (bu değer makineden
makineye farklılık arzeder ve 65-85 arasındadır. Ġdeal oran 70 oC‟dir.) vakum altında
konsantre edilerek briksi 18–20 oC‟ye ulaĢtırılır. Son olarak 65 oC‟deki 3. kademeye alınır.
Yukarıdaki iĢlemler aynen uygulanarak istenilen brikse ulaĢıncaya kadar bu kademede
tutulur. Sonra monopomplar ya da diĢli(loplu) pompalar vasıtasıyla tanklara basılır.

3.2. KoyulaĢtırma ve Konsantre Ünitelerinin Basit Bakım, Onarım
ve Temizliği
Salça makinelerinin temizliğinde NaOH ve yumuĢak asitler kullanılır. NaOH (sodyum
hidroksit) sabunun ham maddesi olup yüksek derecede bazik bir maddedir. pH‟sı 13–14
civarıdır. Yani cilt için ve akciğerler için ölümcül hasarlar verebilir. Ciltle temas etmemesi
ve buharının solunmaması gerekir. (PH: hidrojen iyonlarının konsantrasyonun ters
logaritmasıdır ve 1-14 arası bir değerdir. Suyun PH‟sı 7 civarındadır. Yani nötr PH yeniden
2‟ye doğru gittikçe asitleĢme; 7‟den 14‟e doğru gittikçe de bazikleĢme söz konusudur.)
Kuvvetli asitler 0-3,5 PH ve kuvvetli bazlar 8-14 PH her canlı için ve çevre için tehlikelidir.
Koruyucu eldiven, elbise, önlük, çizme, gözlük olmadan kullanılmaz.
Makine temizliğinde kostik kullanmak için, öncelikle yıkanacak makine sıcak su ile
iyice yıkanmalı ve bu su boĢaltılarak kostikli yıkama için tekrar soğuk su doldurulmalıdır.
Sonra bir tank içinde kostik eritilmelidir. Kostiğin su ile erimesi ekzotermik bir
reaksiyondur; yani dıĢarıya ısı verir. Bu nedenle, kostik sıcak suda kesinlikle eritilmez.
Çünkü zaten sıcak olan su, bir de, dıĢarı çıkan ısı nedeniyle parlama yapar ve sıcak kostik
etrafındakilere zarar verir. Kazara kostikle temas eden yer varsa, bol temiz suyla
yıkanmalıdır. Temasta yüzülen deriler varsa ellenmeden doktora gidilmeli ve bu maddenin
kuvvetli baz olduğunu söyleyerek tedavi olunmalıdır.
Eritilen kostik bir pompa yardımıyla yıkanacak makinenin içindeki suya basılmalı ve
makine 65-70 oC‟ye ısıtılarak kostik sirkülasyonu tüm yüzeyler temizlenene kadar devam
etmelidir. Süre makinenin hacmine ve kostik konsantrasyonuna göre değiĢir. Ġdeal olan
konsantrasyon orta kirlilikteki makineler için %5-10 civarıdır. Kullanıcı zamanla aldığı
yıkama sonuçlarına göre konsantrasyon, süre konusunu belirler. Kuru makinenin içine kostik
çuvallarını boĢaltıp sonra üzerine su basmak ve sirkülasyonu baĢlatmak, erimeyen kostik
kalıntılarının makineye zarar vermesine yol açabilir. Bu nedenle önce kostik, dıĢarıda bir
paslanmaz tankta eritilmeli ve öyle kullanılmalıdır.
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Eğer CIP(Cleanining Ġn Place) sistemi varsa zaten sistem suyu kostiği ve asiti sırasıyla
alıp yıkamasını yapacaktır. Herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Sadece temizlik sonrası
temizliğin etkinliği kontrol edilir.
Eğer kostikle yıkamayı kendimiz yapacaksak aĢağıdaki sırayı takip etmeliyiz:








Sıcak suyla durulama ve suyu boĢaltma
Kostikle yıkama ve kostiği boĢaltma
Sıcak suyla durulama ve boĢaltma
Asitle yıkama ve boĢaltma
Sıcak su ile yıkama ve boĢaltma
Soğuk su ile son yıkama ve durulama
Kostik kalıntılarının belirlenmesi için PH kontrolü

Kostik 65-70 oC arası aktiftir. Bu sıcaklık geçilmemelidir. Geçilirse kostik yanar,
kararır ve sabun özelliğini kaybeder. Asitle yıkama için sitrik asit gibi yumuĢak asitler
kullanılır. Asitle yıkama hem kostik kalıntılarını nötralize eder, hem de kireç kalıntılarını
sökerek makinenin kireçten korunmasını sağlar. Her kostikle yıkamada asitle yıkama
yapmak her makine için gerekli değildir; fakat bu yıkamanın yapılması daha iyi olur.
Özellikle aseptik ünitesi gibi yüksek sıcaklıkta çalıĢan makinelerde mutlaka her yıkamada
asitle de yıkamak gerekir. Asitle yıkama yapılmasa zamanla sistemde biriken kireç(kalsiyum
karbonat) boruların ve yüzeylerin içini kaplar ve salçayla temas ettikçe kalsiyum oksalata
dönüĢür. Bu da kireç taĢı gibi temizlenmesi zor bir maddedir. Pütürlü yüzeyiyle çabuk
kireçlenmeye zemin hazırlar ve ısı iletimini engellediği için hem enerji tüketimini arttırır
hem de verimi düĢürür. Bu nedenle asitle yıkama da önemlidir.
Eğer sitrik asit yerine, nitrik asit gibi sert, kuvvetli bir asit kullanılacaksa krom
inhibitörlü, yani kroma zarar vermeyenler tercih edilmelidir. Asitler kostik kadar tehlikeli
olmamakla beraber vücuda çok çabuk zarar verebilirler. Temas halinde, temas edilen alan
bol su ile yıkanmalıdır. Koruyucu gözlük, eldiven, önlük, çizme ve iĢ elbisesi
kullanılmalıdır. Eğer sitrik asit kullanılırsa, krom yüzeyleri de parlatacağı için ilave fayda
sağlanmıĢ olur.
Temizlikte kullanılan asit ve kostik mutlaka kaliteli bir marka olmalıdır. Kaliteli
ürünler makinelerin conta o-ring gibi kısımlarının hasar görmesini engeller. Eğer yıkanan
makinelerin içinde kromdan baĢka maddeler varsa asit ve kostik ile zarar görüp görmeyeceği
önceden araĢtırılmalıdır.
Makinelerin normal çalıĢabilmesi ve arızalanmaması için periyodik aralıklarla
bakımlarının yapılması gerekli olup bu iĢler yetkili ve gerekli bilgilere sahip teknik eleman
tarafından yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Biberden elde edilmiĢ pulpu konsantre etmek için aĢağıda verilen iĢlem
basamaklarını uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları
 Biber pulpunu(Ģırasını) evaporatörde
koyulaĢtırınız.

 Evaporatörün vakum ve sıcaklığını
kontrol ediniz.

 Salçayı istenen brix dercesine getiriniz.

 Salçanın kabarmaması için asitlik
arttırıcı katınız.

 Salçayı dolum haznesine aktarınız.

Öneriler
 Briks derecesi yaklaĢık 3,5-5 olan biber
pulpunu, uygun bir evaporatörde
konsantre ediniz.
 Sirkülasyon pompalarının düzenli çalıĢıp
çalıĢmadığını kontrol ediniz.
 Ürünün yapıĢmaması için sıcaklığı iyi
ayarlayınız.
 Evaporasyonda ısıtma yüzeylerinde
yanma ve bunun sonucu olarak renk ve
aromanın değiĢmemesine özen
gösteriniz.
 Isıtmayı yüksek basınçlı buharla yapınız.
 ĠĢ güvenliği ilkelerine uyarak araç
gereçleri dikkatli kullanınız.
 Kıvamı artmıĢ olan salçayı, istenen kuru
madde içeriğini kazanana kadar bir
pompa ile sirküle ediniz.
 Briks derecesini 18-19 olana kadar
ısıtma iĢlemine devam ediniz.
 Dikkatli ve titiz çalıĢınız.
Not: Biber salçası içine limon
konsantresi gibi asitlik arttırıcı madde
katılmasa, 70 oC‟nin üstünde ısıtılmaz.
Bu dereceyi geçerse salça kabarır ve
dolum gramajı tuturulamaz. Bundan
dolayı, biber salçası ya ısıtılmadan
kutulara doldurulur, kapatılır ve
otoklavda pastörize edilir. Ya da
asitliğini yükselten bir madde katılarak
yüksek sıcaklıkta doldurulur.
 Evaporatörden alınan salça, doldurma
düzenine tanka aktarınız.
 Evaporatörden çıkınca en çok 60 °C
dolaylarında bulunana salçayı 90-93 °C
ye getiriniz.
 Salçayı sıcak dolum yapmak üzere
dolum baĢlıklarına aktarınız.

1.
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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.

AĢağıdaki seçeneklerin hangisinde briksin tanımı tam olarak verilmiĢtir?
A)
B)
C)
D)

2.

Domatesin içerisinde bulunan katı madde miktarını gösteren değerdir.
Salçada suyun belirli oranda azaltılması iĢlemidir.
Domatesin içerisinde bulunan vitamin miktarını gösteren değerdir.
Domatesin içerisinde bulunan su miktarını gösteren değerdir.

Domates pulpu, 28–30 veya 30–32 brikse kadar koyulaĢtırılırsa bu salça aĢağıdakilerin
hangisi ile tanımlanır?
A) Dörtlü konsantre
B) Tek konsantre
C) Üçlü konsantre
D) Çift konsantre

3.

AĢağıdakilerden hangisi salça üretiminde koyulaĢtırma ve konsantre etme aĢamasında
kullanılan techizattan biri değildir?
A) Bull
B) Evaporatör
C) Palper
D) Diskontinü Evaporatör

AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise parantez içine (D), yanlıĢ ise (Y) yazınız.
4.

( ) Brixin düĢük olması salçanın kıvamının daha çok olduğunun dolaysı ile daha çok
domates kullanıldığının belirtisidir.

5.

( ) Evaporatörler genellikle bir katı-sıvı çözeltisindeki suyu buharlaĢtırmak yoluyla
çözeltideki katı madde konsantrasyonunu arttıran ısı değiĢtiricileridir.

6.

( ) Diskontinü sistemde,
kullanılmaktadır.

7.

( ) Kontinü sistemde; ön evaparatörde 11–12 brikse ulaĢan yarı konsantre domates
pulpu buhar ceketli bulle verilir.

geriye doğru beslemeli iki aĢamalı

evaparatörler

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı test geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Biberden elde edilmiĢ pulpu konsantre etmek için gerekli iĢlemleri uygulayınız.
Yaptığınız iĢlemleri değerlendirme tablosu ile 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.

Evet

Hayır

ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?
Bonenizi taktınız mı?
Takılarınızı çıkardınız mı?
Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?
ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uydunuz mu?
Biber pulpunu evaporatörde koyulaĢtırdınız mı?
Sirkülasyon pompalarının düzenli çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol
ettiniz mi?
Ürünü evaporasyon sırasında devamlı olarak sürküle ettiniz mi?
Evaporatörün vakum ve sıcaklığını kontrol ettiniz mi?
Ürünün yapıĢmaması için sıcaklığı dikkatlice ayarladınız mı?
Evaporasyonda ısıtma yüzeylerinde yanma ve bunun sonucu
olarak renk ve aromanın değiĢmemesine özen gösterdiniz mi?
Isıtma iĢlemini yüksek basınçlı buharla yaptınız mı?
Salçayı istenen brix derecesine getirdiniz mi?
Kıvamı artmıĢ olan salçayı, istenen kuru madde içeriğini
kazanana kadar bir pompa ile sirküle ettiniz mi?
Briks derecesini 18-19 olana kadar ısıtma iĢlemine devam
ettiniz mi?
Evaporatörden alınan salçayı tanka aktadınız mı?
Salçayı dolum haznesine aktardınız mı?.
Araç gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
ĠĢi size verilen zamanda tamamladınız mı?
ÇalıĢmanız ile ilgili gerekli kayıtları tuttunuz mu?
Kullandığınız basit araç gereçlerin temizliğini yaptınız mı?
ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?
ĠĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?
DEĞERLENDĠRME

Yapılan değerlendirme sonunda HAYIR Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tamamı EVET ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile uygun ortam sağlandığında, salça dolum iĢlemini
uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Salçanın kutulara sıcak olarak dolum yapılmasının nedenini araĢtırınız ve
edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Ülkemizde aseptik dolumun salça üretiminde önemini araĢtırınız. Edindiğiniz
bilgileri rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

4. DOLUM
Doldurma düzeni, bir salça tankı, bir tübüler ısı değiĢtirici ve bir doldurma baĢlığından
ibarettir.

Resim 1.11: Salça dolum makinesi
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4.1. Ambalaj ÇeĢitleri
Ülkemizde salça ambalaj materyali olarak ihracat için aseptik torba, yurt içi tüketim
için ise %40 1/1‟ lik teneke kutu, %40 5/1‟ lik teneke kutu, %15 ½‟ lik teneke kutu, %5 de
cam ve diğer ambalaj materyali kullanılmaktadır.
TS 1466 „ya göre piyasaya arzda ambalajlama kriterleri Ģöyledir:
Domates salçası, hermetik olarak kapatılabilen TS 1234 „e uygun özellikteki kalaylı ve
kalaysız kromlu laklı levhalardan yapılan ve ebatları TS 1924‟ e uygun olan teneke kutu
kavanoz veya özel aseptik ambalajlar içinde ambalajlanır ve küçük ambalajlar daha büyük
ambalajlara konabilir.

4.2. Dolum Yapma
4.2.1. Sıcak Dolum
Evaporatörden alınan salça, doldurma düzenine verilerek en az 90 oC‟de; fakat normal
olarak 93 oC‟de kutulara doldurularak "sıcak dolum" yöntemi uygulanır. Buna göre doldurma
düzeni, bir salça tankı, bir tübüler ısı değiĢtirici (pastörizatör) ve bir doldurma baĢlığından
ibarettir. Salçayı tanktan ısı değiĢtiriciye sevk eden bir pompa bulunur. Isı değiĢtiricide
istenen dereceye kadar ısınan salça, dolum baĢlıklarına ulaĢarak kutulara doldurulur. Gerekli
ayarların yapılmasıyla, her boy kutuya istenen miktarda dolum gerçekleĢtirilir. Dolum
baĢlıklarıyla, salça tankı arasında bir sirkülasyon borusu bulunur. Herhangi bir nedenle
dolum durursa ısı değiĢtiricilerde bulunan salçanın yanmaması için. salça akıĢı devam eder;
fakat bu sırada ısınmıĢ salça, sirkülasyon borusu üzerinden tanka geri döner.

4.2.2. Aseptik Dolum
Aseptik Dolum, ürün 108-110 oC‟de ısıtılıp 30-35 oC‟ye soğutulduktan sonra steril
ambalaj ve steril ortamlarda yapılan dolumdur.

Resim.1.12:Aseptik dolum ünitesi
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Yine son yıllarda salça, destek görevi gören bir varil veya kutu içerisindeki kombine
materyallerden yapılmıĢ torbalara özel bir sistemle aseptik dolum yapılmaktadır. (Bag in
Box Sistemi)

Resim.1.13: Aseptik varilin doldurulması

Aseptik dolum tekniği; ısıl iĢlem yoluyla ticari steril hale getirildikten sonra steril
koĢullarda soğutulmuĢ bulunan gıdanın, steril koĢullar altında, steril ambalajlara doldurulup
ambalajın hermetik olarak kapatılmasını kapsayan bir uygulamadır.„Aseptik ambalajlama‟
veya „aseptik soğuk dolum‟ tekniği gibi isimlerle de anılmaktadır.

Resim.1.14:Aseptik dolum ünitesi
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4.2.2.1. Aseptik Konserveciliğin Tanımı
Aseptik konserveleme yönteminde ürün, ince tabakalar halinde ısıtılıp soğutulur.
Geleneksel konservelemeye oranla, bu yöntemde yiyeceklerin mikroptan arındırılması, daha
kısa sürede ve daha yüksek sıcaklıklarda gerçekleĢtirilebilir. Mikroptan arındırılmıĢ
yiyecekler, soğutulduktan sonra, gene mikroptan arındırılmıĢ bir ortamda, önceden
mikroptan arındırılmıĢ kutulara doldurulurlar. Bu yöntem, yiyeceklerin, fazla piĢme
nedeniyle doğabilecek tat değiĢiklikleri ortaya çıkmadan konservelenmesini sağlar.
Bu teknolojinin günümüzde kullanılan ekipman ve sistemlerde kullanılmasında
gıdanın belli bir düzeyde akıĢkan nitelikte bulunması gerekmektedir. Salça üretiminde
gittikçe artan oranlarda uygulanmaktadır.
Son yıllarda aseptik(mikropsuz) dolum ünitesi salça üretiminde gittikçe artan
oranlarda uygulanmaktadır. Bu amaçla çoğunlukla 50-1000 litrelik çeĢitli hacimde torbalar
kullanılmaktadır.

Resim.1.15:Aseptik varil

Bu sistemde evaparatörden çıkan salça ısı değiĢtiricide sterilize edilip, soğutulduktan
sonra aseptik dolum ünitesine soğutulmuĢ olarak gönderilir. Aseptik dolum ünitesinde ürün
daha önceden gamma ıĢınları ile sterilize edilmiĢ çok katlı alüminyum ve plastik
materyalden oluĢan torbalara doldurulur. Torbalar destek görevi gören variller içine
yerleĢtirilerek depolanır.
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4.2.2.2. Aseptik Ambalaj Özelliği
Aseptik Ambalaj, çeĢitli katmanlardan oluĢan UV ıĢınları ile steril edilmiĢ alüminyum
folyo içerikli ve çeĢitli kg ‟larda dolum yapılabilen ambalaj çeĢididir.
Aseptik ambalajlarda, ambalaj malzemesinin yapısı, ürünün tadını ve kalitesini
bozacak ısı ve ıĢık gibi etkilerden korur. Koku ve gaz geçirmesini engeller. Çünkü bu
ambalaj malzemesinin oluĢumunda koku ve gaz geçirimini engelleyen alüminyum, EVOH,
silis kaplı filmler ya da alüminyum oksit kaplı PET, oksijen bariyer katmanı olarak
kullanılabilir. Aseptik ambalajlarda mevcut teknolojik geliĢmeler ıĢığında ürünün raf ömrünü
dengede tutabilmek için çeĢitli yeni yapılar oluĢturulmuĢtur.
Aseptik ambalajlarda ürünler, aseptik olarak iĢlenir ve aseptik ambalajlama
yöntemiyle ambalajlanır. Burada ambalaj malzemesi de sterilizasyona tabi tutulur. Aseptik
olarak iĢlenen ve ambalajlanan gıdanın raf ömrü oldukça dengelidir. Kalitesi taze gıda ile
hemen aynıdır. Depolamada ısının büyük etkisi vardır. 20 oC‟de depolanma durumunda 3-5
yıla kadar raf ömrü elde edilebilir.
Aseptik ambalajlamada sterilize edilmiĢ olan ürün, steril bir ambalaja steril bir
ortamda doldurulur ve kapatılır.

4.2.2.3. Aseptik Dolum ĠĢlem Akım ġeması
Salçanın evaporatöre kadar iĢlem basamakları kutulu dolum ve aseptik için aynıdır.
Bundan sonra uygulanacak iĢlem basamakları sırasıyla Ģöyledir:







Evaporatörden çıkan salça aseptik tanka gider.
Aseptik ünitesi, salçayı 108-110 oC‟ye kadar ısıtır ve 30-35 oC‟ye kadar
soğutarak sterilize eder.
Aseptik dolum kafası steril bir küçük odacığa aseptik torbayı alır, kapağın
üstüne buhar vererek kapağın dıĢını sterilize eder. Kapağı açar ve steril soğuk
salçayı torbaya doldurur ve kapağı tekrar kapatarak torbayı bırakır.
Varilin içine torba ya düĢer ya da torba zaten varilin içindeyken doldurulduğu
için varilleme de yapılmıĢ olur.
Varil kapağı kapatılır.
Dört varil bir palete yerleĢtirilir ve ambar veya meydana istif için yollanır.
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DOMATES

DOMATES ĠNDĠRME
HAVUZU

DOMATES YIKAMA

DOMATES AYIKLAMA

DOMATES
PARÇALAMA

ÖN ISITMA

ELEKTEN GEÇĠRME
EVAPORASYON

ASEPTĠK DOLUM

PALETLEME
DEPOLAMA

ġekil 1.1:Aseptik dolum iĢlem akım Ģeması

4.3. Kapama
Dolum yapılan kutuların kapakları kapatılıp, kapama makinesinde kenetleri kapatılır.
Kapatılan kutular özel bir yol ile ters çevrilir ve 3–5 dakika bekletilerek kapakta olabilecek
bulaĢmalar ortadan kaldırılır yani kapağın sıcak salçayla teması sağlanarak kapağın
pastörizasyonu sağlanmıĢ olur. Böylece steril bir kapak elde edilir.
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Resim.1.16:Doldurma ve kapama

4.4. Vakum Etkisi
Vakum, ambalaj içindeki havanın alınarak, ortamda ürünün yapısını, rengini, Ģeklini
bozabilecek herhangi bir gaz karıĢımının kalmamasını sağlamaktır. Bu Ģekilde ürünler
üzerinde yazan raf ömürleri boyunca korunabilmektedir. Ancak bu ambalaj açıldıktan sonra
salça hava ile temas halinde olacağı için kısa sürede tüketilmesi gerekir.
Çökme olan bölge

Resim.1.17:Vakum esnasında çökme yapmıĢ kutu

Eğer salça, kutuya 93 °C'den yüksek sıcaklıklarda ve fazla miktarda doldurulursa,
kutuda yüksek düzeyde vakum oluĢur. AĢırı, yüksek vakum özellikle 5/1 kutuların
gövdelerinde yer yer içeri göçmelere neden olur. Bu göçmeler gerçekte, kutunun hermetikli
kapatılmıĢ ve ürünün bozulmamıĢ olduğunun bir belirtisidir. Ancak bu göçmeler eskiden
olumlu karĢılanırken günümüzde pek olumlu karĢılanmamaktadır. Göçmeler ya düĢük brix,
ya düĢük gramaj ya da kutunun sacının inceliği olarak değerlendiriliyor.
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4.5. Pastörizasyon
Pastörizasyon, zararlı bakterilerden arındırılmak istenilen yiyecek ya da içeceklerin
belli bir sıcaklığa kadar ısıtılarak temizlenmesidir. Burada seçilen sınır sıcaklık, besindeki
proteinlerin bozulmasına sebep olmayacak derecede seçilir.
Evaparatörlerden çıkan salça 60 oC bir sıcaklıkta salça depolama tankına alınır.
Konsistensinin yüksek olması nedeniyle ısıyı iyi iletmez. Özellikle 5/1 kg‟lık kutu
dolumlarında pastörizasyon iĢlemi zor olacağından depo tankından sonra pastörize pompa ile
basılarak 92–95 oC‟de pastörize edilir. Pastörizatör tübular bir ısı değiĢtiricidir.
Pastörizatörlerden dolum makinesine gelen salça 93 oC‟de kutulara doldurulur. Kutular daha
önceden içlerine buhar püskürtülerek steril hale getirilmiĢtir Daha sonra soğutmaya
gönderilir.
1/1 ve 1/2 kg kutular doldurulduktan sonra 95 oC‟de en az 5–10 dakika pastörize
edilmelidir. Bu yapılmadığı zaman kutularda bozulmalar görülmektedir. Pastörize
iĢleminden sonra kutular soğutulur.

Resim.1.18:Plakalı pastörizatör sistemleri
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4.6. Soğutma
Küçük kutuların süratle soğuyarak bir sterilizasyon yetmezliği olasılığına düĢmeleri
söz konusu değilken; büyük kutuların da çok zor soğuyarak bir kalite kaybına uğramaları
tehlikesi vardır. 5/1'lik kutuların kendi haline soğuması saatler sürer ve bu sırada renk ve
aroma son derece bozulur. ġu halde, sıcak doldurulmuĢ salçaların süratle soğutulması
zorunludur. Bu amaçla soğutma tünelleri kullanılır. Kutular soğutma tünellerinde, spiral bir
yol izlerler. Bazı soğutucularda tünel üst üstte birçok kattan oluĢur. Kutu sıra ile her katı
aĢarak soğur. Her iki yöntemde, çok uzun bir tünel kullanma zorunluluğu ortadan
kalkmaktadır.

Resim.1.19:Soğutma ünitesi

Kutular soğutma tünellerini kat ederken aynı zamanda gövdeleri üzerinde dönerler ve
böylece soğuma hızlanır. Fakat buna rağmen kutunun istenen düzeyde soğuması 2 saat kadar
sürer. ĠĢte bu yüzden, soğutma tünelinin kapasitesi, fabrikada aynı sürede üretilen salçayı
yine aynı süre içinde soğutmaya yeterli olmalıdır.

4.7. Ambalajı Kurutma
Soğutma içerisinde su duĢlarının altında soğuyan ve ıslanan teneke kutu soğutma
sonunda basınçlı hava, üfleyen hava fanlarının altından geçerek üzerlerindeki su birikintileri
uzaklaĢtırılır. Soğutmanın hızı soğutma sonunda kutu sıcaklığı 30-40 oC arası olacak Ģekilde
ayarlanır ve böylece hava fanlarından artan kutu üzerindeki nemde bu hafif sıcaklık
nedeniyle kurur. Daha sonra palet dizerlerde, paletlere sıralanan kutular ambara gönderilir.
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4.8. Etiket ÇeĢitleri ve Etiketleme
Etiket salçaya ait tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga ve iĢaretleri
içeren ve salça ile birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan tanıtım bildirimidir.
Etiketler kullanılan ambalaja göre değiĢir. Dolum yapılan ambalaj etiketleri ve koli etiketleri
sektörde kullanılmaktadır. Dolum yapılan ambalaj etiketleri, baskı veya sonradan yapıĢtırma
Ģeklinde olabilirler. Koli etiketleri ise; daha sade olup, genellikle koliler yaptırılırken üzerine
baskıyla yazılırlar.
Etiketleme, salçaya ait değiĢik Ģekillerde hazırlanan tanıtım bildiriminin salçayla
sunulması iĢlemidir.

DOMATES SALÇASI
ĠÇĠNDEKĠLER : DOMATES
ÜRÜN TĠPĠ : DUBLE KONSANTRE, TUZSUZ
AMBALAJ TĠPĠ
NET MĠKTARI

1/4 Kg
225 g
±9g

1/2 Kg
425 g
± %3

Besin Öğeleri
Protein
ġeker
NiĢasta
Yağ

1/1 Kg
830 g
± 15 g

5/2 Kg
2200 g

3/1 Kg
3200 g

5/1 Kg
4550 g
± %
1,5

%
5,4
15,8
2,1
0,38

TÜRK MALI
KURU MADDE MĠKTARI: 28/30 %
ĠMAL TARĠHĠ : KAPAKTADIR.
SON KULLANMA TARĠHĠ : KAPAKTADIR.
SERĠ NUMARASI KAPAKTADIR.
SIZINTILI VE BOMBAJLI KUTULARI SATIN ALMAYINIZ.
SERĠN VE RUTUBETSĠZ YERDE SAKLAYINIZ.
HĠLAL GIDA SAN VE TĠC. Aġ HALKALI CAD. NO: 231 SEFAKÖY 34630
ĠSTANBUL
MURADĠYE MANĠSA TESĠSLERĠNDE TÜRK GIDA KODEKSĠNE UYGUN
ÜRETĠLMĠġTĠR.
TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞININ .......... TARĠH VE .......... SAYILI
ĠZNĠ ĠLE HĠLAL GIDA SAN. VE TĠC. Aġ TARAFINDAN ÜRETĠLMĠġTĠR.
Tablo1.1: Domates salçası etiket örneği
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4.9. Paketleme
Paketleme sevkiyat öncesi depolarda palet üzerinde bekleyen kutuların kolilenmesi
iĢlemidir. Kutunun üzerine kodlama makineleri ile üretim tarihi, son kullanma tarihi;
isteniyorsa parti nu. veya lot nu yazılarak karton kolilere doldurulur ve karton kolilere
doldurulan salçalar gerekli yerlere buradan sevk edilir.

4.10. Depolama
AmbalajlanmıĢ salçalar, havalandırma, rutubet ve sıcaklık bakımından uygun
depolarda muhafaza edilmeli, güneĢ ıĢığının ambalaja doğrudan geliĢine izin verilmemelidir.

Resim.1.20: Depoda paletlere dizilmiĢ salça kutuları

4.11. Dolum Sırasında Kullanılan Sistemlerin Bakım ve Onarımı
Dolumu sağlayan tank, borulu veya vida tipli ısıtıcı, dolum sistemini tamamlayan
borulardan ibarettir. Bu sistem kostik soda eriyiği ile temizlenebilir. Dolum sisteminin
temizliğine önem gösterilerek bu sistemin içinde alkali izlerinin kalmamasına dikkat
edilmelidir. Bu alkalilerin yan borularda da kalmaması için gerekli özen gösterilmelidir.
Sisteme diklemesine inen borularda kalan salçalar ters basınçla boĢaltılması
sağlanmalıdır.Bu boĢaltma sisteminden sonra iyice dolup taĢmayacak Ģekilde solisyon
sirküle edilmelidir.
Kutu makineleri; doldurucular tehlike yaratacak durumdan çıkarılmalıdır. Sonra
memelerin kenarlarındaki kalıntılar, aĢırı dolumdan kaynaklanan fazlalıklar çok sıcak su
kullanılarak temizlenir. Bu makinelerin hareket eden parçalarına sıcak sudan ziyade, sıcak
solisyonlu deterjan karıĢımı temizlik maddesi olarak kullanılır. Bu karıĢım yüksek tazyikle
hareketli kısımlara verilir. Deterjan kullanıldığında ya çok iyi durulanmalı, ya da deterjansız
sıcak suyla temizlik tercih edilmelidir. Bu temizlikten sonra hareketli kısımlar greslenerek
düzgün çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol edilir.
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Kutu hareket yolları; kutu ve taĢıyıcılar arasında bulunan ürün kalıntılarından ve
artıklarından devamlı olarak temizlenmelidir. Bu temizlik için fırçalar ve su yeterlidir.
Domates salçası yapımında kullanılan teçhizatların temizlik operasyonu sırasındaki
etkileĢimi, temizliğe uygunluğu, temizlikten etkilenme durumları göz önünde tutulmalıdır.
Borular ve boru hatları kolayca sökülebilir, böylece temiz olup olmadığı kolayca kontrol
edilebilir ve kolayca temizlenebilir. ġayet boruların içinde ve ucunda domates kalıntıları
taĢlaĢmıĢ bir durumda ise, birikintiler uygun bir solisyonla akıtılarak temizlenir. Veya fırça
ile çıkarılır. ġayet boruların bükülü, ekli, kaynak yerlerinde bu pislik birikintisi varsa ve bu
yukarıda belirttiğimiz Ģekilde temizlenmiyorsa; bu kısımların temizliği için yüksek
temizleme gücüne sahip asid kullanılmalıdır. Yalnız bu asitler temizlik amacıyla
kullanılırken makinelerin yüzeylerine olan etkileri önce dikkatlice sınanarak gözden
geçirilmeli ve böylece ortaya çıkacak olan beklenmedik bir durum baĢtan engellenmelidir.
Bazı modern teçhizatlarda bakır parçalar çoğunlukla kullanılır. Bu temizlik
maddelerinin bakırla birleĢmesi durumunda bakır karıĢımı kimyasal bir eriyik oluĢan
domates suyuna karıĢabilir. Bundan dolayı günümüzde; bakırın yerine paslanmaz çelik tercih
edilmektedir. Bu tür hata ve kazaların yapılmamasına temizlik sırasında dikkat etmek
gerekir.
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4.12. Salça Üretim Akım ġeması
DOMATES
DOMATES ĠNDĠRME
HAVUZU

DOMATES YIKAMA

DOMATES AYIKLAMA

Serbest piyasadan veya sözleşmeli çiftçilerimizden römork
veya kamyonlarla gelen domatesler kantardan sonra indirme
havuzuna gelirler.
Havuzda basınçlı suyla araçlar boşaltılır.
Araçlardan basınçlı suyla yıkanarak havuza inen
domatesler, yine su yardımıyla kanallar içinden işletmeye
taşınır. Bu arada duşlamalar yardımıyla tekrar yıkanırlar.
Ayıklama bantlarında domatesler çürük, ezik, hastalıklı
domateslerden ayıklanırlar.
Ayıklanan sağlam domatesler parçalıyıcılarda parçalanırlar.

DOMATES
PARÇALAMA

Parçalanan domatesler, bir sonraki elek işleminin verimliliğini
artırmak, pektolitik enzimleri inaktif hale getirmek, çekirdek ve
kabuktaki renk ve zamk maddelerinin salçaya geçişini
o
kolaylaştırmak için 65-80 C‟de borulu tip ön ısıtıcılarda
ısıtılırlar.

ÖN ISITMA

ELEKTEN GEÇĠRME

Isıtılmış, parçalanmış domatesler, içindeki kabuk ve çekirdek
gibi yabancı maddelerden temizlenmek için, önce 1,5 mm lik
ve sonra 0,6mm’lik eleklerden geçirilerek temiz domates
suyu elde edilir.

EVAPORASYON

Domates suyu evaporatörlerde vakum altında 75-85 c‟de
istenen brix e koyulaştırılarak salça elde edilir. Salça hangi
gurupta doldurulacaksa oraya gönderilir.

PASTÖRĠZASYON

Kutu dolum yapılacak salça önce pastörizatörde 92 - 94 C
dereceye ısıtılır.

o

o

o

KUTU DOLUM

92 c‟ye ısıtılan salça dolum makinelerinde teneke kutulara
doldurulur.

KAPAMA

Dolan kutular kapama makinalarında hermetik olarak
kapatılır.

SOĞUTMA VE
PALETLEME
DEPOLAMA

Kapanan kutular su duşlarının altından geçirilerek
soğutulur ve paletlenirler.
Sevk tarihine kadar depoda bekleyen mallar sevkiyat
öncesinde temizlenir, üretim tarihi,son kullanma tarihi ve
seri nu. kapaklara basılarak kolilenir ve sevk edilir.
ġekil 1.2. Domates Salçası Üretim AkıĢ ġeması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Biberden elde edilmiĢ salçayı sıcak dolum yöntemiyle kutulara doldurmak için
aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları




 Dolum sistemini çalıĢtırınız.









 Salçayı kutuya doldurunuz.

 Ambalaj materyalini kapatınız.







 Vakum etkisini kontrol ediniz.


 AmbalajlanmıĢ kutuyu soğutunuz.
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Öneriler
ĠĢyeri kıyafet kurallarına uyunuz.
Takılarınızı üretim alanına girmeden
önce çıkartınız.
Ellerinizi her çalıĢma öncesinde
yıkayınız ve dezenfekte ediniz.
Verilen talimatlara uygun davranınız.
Salça doldurma düzenini kontrol ediniz.
Salçayı tanktan ısı değiĢtiriciye sevk ediniz.
Dolum sırasında, tam dolum baĢlıklarında
bulunan duyarlı bir ölçü düzeniyle sıcaklık
derecesi devamlı kontrol ediniz.
Unutmayınız ki, 92-93oC‟de dolum
yapmakla, kesin bir sterilizasyona ulaĢılır.
Ancak boĢ kutunun temiz ve sıcak olması
zorunludur. Bu amaçla boĢ kutuları ters
döndürerek ve kutuların içerisine yüksek
sıcaklıkta su pülverize ediniz.
Isı değiĢtiricide ısınmıĢ salçayı, 92-93oC‟
de kutuya doldurunuz.
Unutmayınız ki, dolum durursa ısı
değiĢtiricilerde bulunan salça yanar,
salçanın yanmaması için salça akıĢını
sürekli kontrol ediniz.
Araç gereçleri dikkatlice kullanınız.
Salça doldurulmuĢ kutuyu derhal kapatınız.
KapanmıĢ kutuları, bantta taĢınırken
düzenli bir Ģekilde ters döndürerek, 2-3
dakika bu halde yoluna devam ederek kutu
soğutucusuna ulaĢmasını sağlayınız.
Vakumla ambalaj içindeki havayı alınız.
Dikkatli olunuz; çünkü doğru yapılmıĢ
vakum, salçanın üzerinde yazan raf
ömürleri boyunca korunabilmesini
sağlamaktadır.
AĢırı yüksek vakum, kutularda yer yer
göçmelere neden olabilir.
Kutularda çökme olmaması için gerekli
tedbirleri alınız.
Sıcak doldurulmuĢ biber salçasının süratle
soğutulmasını sağlayınız.

 Etiketi yapıĢırınız.

 Ambalajı kurutunuz.
 Paketleyiniz..

 Depolamak

 Türk Gıda Kodeksine göre, etiket içinde
bulunması gerekli bilgileri doğru olarak
yazınız.
 Üretim tarihi genellikle ambalaj üzerine ink
jet yazıcılarla üretim sırasında veya
sevkiyat öncesinde yazılır.
 Kutuları, basınçlı hava üfleyen hava
fanlarının altından geçirerek üzerindeki su
birikintilerini uzaklaĢtırınız.
 Paletlere dizilen kutuları dikkatlice ambara
gönderiniz.
 Depo Ģartlarının uygunluğunu kontrol
ediniz.
 ÇalıĢma ortamını temizleyiniz
 Kullanılan araç ve gereçleri temizleyiniz.
 Mesleki etik sahibi olunuz.
 Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun
çalıĢınız.
 Diğer birimlerle iĢ birliği halinde çalıĢınız.
 Zamanı iyi kullanınız.
 ÇalıĢma ortamınızın son kontrollerini
yapınız.
 ĠĢ kıyafetinizi çıkarıp asınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz.
1.

Ülkemizde salça ambalaj materyali olarak ihracat için hangi ambalaj materyali
kullanılmaktadır?
A) Aseptik torba
C)1/2‟ lik teneke kutu
B) 5/1‟ lik teneke kutu
D) 1/1‟ lik teneke kutu

2.

Aseptik dolum ile ilgili aĢağıdaki seçeneklerden yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz?
A)
B)
C)
D)

3.

Ürün 80-90 oC‟de ısıtılıp 60-70 oCye soğutulduktan sonra steril ambalaj ve steril
ortamlarda yapılan dolumdur.
Ürün 108-110 oC‟de ısıtılıp 30-35 oC‟ye soğutulduktan sonra steril ambalaj ve
steril ortamlarda yapılan dolumdur.
Varil veya kutu içerisindeki kombine materyallerden yapılmıĢ torbalara özel bir
sistemle aseptik dolum yapılmaktadır.
Aseptik konserveleme yönteminde ürün, ince tabakalar halinde ısıtılıp
soğutulur.

AĢağıdaki Ģıkların hangisinde aseptik üretim sırası doğru verilmiĢtir?
A)
B)
C)
D)

Evaporasyon-Soğutma-Dolum- Pastörizasyon- Paletleme-Depolama
Pastörizasyon-Soğutma-Dolum-Paletleme-Depolama
Evaporasyon -Pastörizasyo-Paletleme-Depolama
Evaporasyon-Dolum-Paletleme-Depolama

AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise parantez içine (D), yanlıĢ ise (Y)
yazınız.
4.

(
) Aseptik dolumda, çoğunlukla 5-100 litrelik çeĢitli hacimde torbalar
kullanılmaktadır.

5.

( ) Aseptik dolum ünitesinde ürün daha önceden gamma ıĢınları ile sterilize
edilmiĢ çok katlı alüminyum ve plastik materyalden oluĢan torbalara doldurulur.

6.

( ) Kapatılan kutular özel bir yol ile ters çevrilir ve 3–5 dakika bekletilerek
kapakta olabilecek bulaĢmalar ortadan kaldırılır.

7.

( ) 1/1 ve 1/2 kg kutular doldurulduktan sonra 95 oC‟de en az 50–60 dakika pastörize
edilmelidir.
( ) Sıcak doldurulmuĢ salçaların yavaĢ yavaĢ soğutulması zorunludur.

8.
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9.

( ) Ambalajı kurutmada; soğutmanın hızı soğutma sonunda kutu sıcaklığı 30-40 oC
arası olacak Ģekilde ayarlanır.

10.

( ) Paketleme sevkiyat öncesi ambarda palet üzerinde bekleyen kutuların kolilenmesi
iĢlemidir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Biberden elde edilmiĢ salçayı sıcak dolum yöntemiyle kutulara doldurmak için gerekli
iĢlemleri uygulayınız. Yaptığınız iĢlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?

2.

Bonenizi taktınız mı?

3.

Takılarınızı çıkardınız mı?

4.

Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?

5.

ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uydunuz mu?

6.

Salça dolum sistemini çalıĢtırdınız mı?

Salçayı tanktan ısı değiĢtiriciye sevk ettiniz mi?
Dolum sırasında, tam dolum baĢlıklarında bulunan duyarlı bir
ölçü düzeniyle sıcaklık derecesi devamlı kontrol ettiniz mi?
9. Isı değiĢtiricide ısınmıĢ salçayı, tam 92-93 oC‟de kutuya
doldurdunuz mu?
10. Salçayı kutulara doldurdunuz mu?
7.
8.

11. Salça doldurulmuĢ kutuyu derhal kapattınız mı?
12. KapanmıĢ kutuları, bantta taĢınırken düzenli bir Ģekilde ters
döndürerek; 2-3 dakika bu halde yoluna devam ederek kutu
soğutucusuna ulaĢmasını sağladınız mı?
13. Vakumla ambalaj içindeki havayı aldınız mı?
14. Vakum etkisini kontrol ettiniz mi?
15. Kutularda çökme olmaması için gerekli tedbirleri aldınız mı?
16. Sıcak doldurulmuĢ biber salçası kutularının süratle
soğutulmasını sağladınız mı?
17. Türk Gıda Kodeksine göre; etiket içinde bulunması gerekli
bilgileri doğru olarak yazıdınız mı?
18. Ambalajı kuruttunuz mu?
19. KurutulmuĢ ambalajlanmıĢ salçaları paketlediniz mi?
20. Depoları kontrol ettiniz mi?
21. Salçayı uygun depolarda depoladınız mı?
22. Araç gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
23. ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
24. ĠĢi size verilen zamanda tamamladınız mı?
25. ÇalıĢmanız ile ilgili gerekli kayıtları tuttunuz mu?
26. Kullandığınız basit araç gereçlerin temizliğini yaptınız mı?
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Evet

Hayır

27. ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?
28. ĠĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda HAYIR Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı EVET ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile uygun ortam sağlandığında, tekniğine uygun ketçap
üretebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Ülkemizde ketçabın kullanım alanlarını araĢtırarak edindiğiniz bilgileri sınıfta
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Ketçap üretiminde ambalaj malzemesinin önemini araĢtırınız.

5. KETÇAP
Domates taze tüketimi yanında iklim koĢulları nedeniyle bulunmasının güçleĢtiği
dönemlerde de kendisinden maksimum düzeyde yararlanmak ve özel kullanım amaçları için
formüle edilmiĢ domates ürünleri yani ketçap gibi çok değiĢik Ģekillerde
değerlendirilmektedir.

Resim.1.21:Ketçap

Ketçap, olgun ve kırmızı renkli domates ve domates suyu, domates konservesi,
domates püresi veya domates salçası gibi domates mamullerine gerekli teknolojik iĢlemler
uygulanarak ve içerisine katkı maddeleri ile aroma veren yenilebilir doğal maddeler katılarak
tekniğine uygun olarak hazırlanmıĢ bir mamuldür. Kısaca, Salça; Ģeker (glikoz Ģurubu),
sirke, tuz, niĢasta ve koruyucuların pastörize edilmesiyle elde edilen bir üründür.
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BaĢka bir tanıma göre ketçap: Domates püresi, glikoz Ģurubu, Ģeker, sirke, tuz, mısır
niĢastası, asitliği düzenleyici (asetik asit), kıvam arttırıcı (ksantan gum), koruyucu madde
[potasyum sorbat, sodyum benzoat (her iki kimyasal da kansorejen olup artık modern
fabriklarda bunlar kullanılmadan ketçap yapılmaktadır.)], baharat içeren Türk Gıda
Kodeksi‟nin izin verdiği gıda maddeleri, lezzet vericiler ve gıda katkı maddeleri ilave edilip
hücre içi yapısını değiĢtirmeden karıĢtırılarak hazırlanan üründür.
Ketçaba lezzet, kıvam ve aroma veren maddeler: sakaroz, glikoz Ģurubu, yemeklik tuz,
kuru soğan veya soğan tozu, kuru sarımsak veya sarımsak tozu, sarımsak püresi, öğütülmüĢ
acı veya tatlı kırmızı biber veya biber salçası, doğal sebze suları, çeĢitli baharat (hindistan
cevizi, tarçın, karanfil, karabiber, yenibahar) sirke vb. diğer maddelerdir.

5.1. Ketçap Reçetesi
Reçete düzenleme açısından belirli bir kural bulunmamaktadır. Bu tamamen tüketici
beğenisi ile ilgili bir konudur. Reçete düzenlenirken lezzet, kıvam ve aroma veren
maddelerin bir kısmı veya tamamı kullanılabileceği gibi, bunların kullanım oranları da
değiĢtirilebilir. Ancak, son ürünün ketçap standardında (TS 5282) belirtilen kriterlere uygun
olması, göz önünde bulundurulması gereken en önemli konudur.
Girdiler
Salça, (28-32 oBx), kg
Su, L
Sirke, L
ġeker, kg
Tuz, kg
Soğan, kg *
Sarımsak, kg *
Baharat
Tarçın, g
Karanfil, g
Karabiber, g
Kırmızı acı biber, g
Yenibahar, g
*Taze ağırlık olarak

Miktar
50
30
6
7,5
1,5
1
0,5
20
15
50
70
10

Tablo 1.2: Salça kullanılarak ketçap üretimine iliĢkin örnek bir reçete (100 kg son ürün için)

5.1.1. Salça
Ketçap üretiminde ya doğrudan domates pulpu ya da domates pulpu konsantresi olan
salça kullanılmaktadır. Salçadan üretilene göre, pulptan daha kaliteli bir ketçap elde
edilebilmektedir. Ketçap üretiminde eğer pulp kullanılıyorsa, önce belli bir düzeye kadar
konsantre edilmelidir. Buna karĢın eğer salça kullanılıyorsa, salça su ilavesi ile belli oranda
seyreltilmelidir. Kaliteli bir pulp veya salça kullanılması halinde yeterli kıvamda bir ketçap
üretilebilirse de bazı ülkelerde kıvamı arttırmak amacıyla kitre zamkı gibi bitkisel bir zamk
kullanılmaktadır.
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Resim 1.22:Domates salçası

5.1.2. Baharatlar
Ketçabın kendine özgü tadını oluĢturan esas unsur, eklenen baharattır. Hangi baharatın
ne oranda kullanılması gerektiği tüketici beğenisine bağlı olarak üreticiler tarafından
saptanmaktadır. Ketçap üretiminde baharat katılması farklı Ģekillerde olmaktadır. Bu
yöntemler Ģu Ģekilde özetlenebilir:
Kullanılacak baharatın her birinin miktarı belirlenip tartılmakta ve bunlar topluca bir
bez torbaya konulup, ketçabın piĢirilmesi sırasında piĢirme kazanına atılmaktadır. Böylece
piĢirme sırasında hem pulpun konsantre edilmesi sağlanırken, hem de baharatın aroması
ketçaba kazandırılmaktadır. PiĢirme sonunda baharat torbası çıkarılıp atılmaktadır. Baharat
torbaya konulmadan doğrudan eklenecek olursa, daha sonra palperden geçirilerek baharatın
ayrılmasına çalıĢılsa bile, ketçapta kalan karabiber parçacıkları gibi siyah noktalar ürünün
görüntüsünü bozmakta ve kuĢkulara neden olmaktadır.

Resim 1.23: Ketçap üretiminde kullanılan çeĢitli baharatlar

Bir baĢka yöntemde ise: baharatın tümü, damıtık sirke içinde hafif bir kaynama
halinde saatlerce ısıtılarak, baharatın asetik asit ekstraktı elde edilmektedir. Bu ekstrakt
süzülerek baharat parçacıklarından arındırılmakta ve ketçap formülasyonuna doğrudan
eklenmektedir.
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Basit fakat zahmetli olan bu yöntemlere ek olarak, ketçap üretiminde "baharat
oleorezinleri", "baharat yağları" veya "çözünebilir nitelikte kuru baharat ekstraktları" gibi
farklı preparatların kullanılması da olanaklıdır. Bunlardan "baharat oleorezinleri" olarak
anılanlar yüksek konsantrasyondaki baharat ekstraktlarıdır. Hazır olarak temin edilen bu
preparatların hem dozajı kolay ayarlanabilmekte hem de bunlar mikrobiyolojik açıdan çok
daha temiz bulunmaktadırlar.
Baharat ÇeĢitleri KarıĢımdaki
Oranları (%)
Hindistan cevizi
Tarçın
Karanfil
Kırmızı tatlı biber
Kırmızı acı biber
Karabiber

Baharat ÇeĢitleri KarıĢımdaki Oranları (%)
---35
35
5
15
10

---40
45
5
5
5

5
40
50
---2
3

Tablo.1. 3: Ketçap üretiminde kullanılabilecek baharat çeĢitleri ve oransal değerlerine örnek

5.1.3. Soğan ve sarımsak
Ketçap formülasyonunda baharata ek olarak soğan ve sarımsak kullanımı da önemli
bir yer tutmaktadır. Bunların da formülasyondaki miktarları baharatta olduğu gibi tüketici
istekleri doğrultusunda belirlenmekte ve tercihen kurutulmuĢ soğan ve sarımsak tozu olarak
eklenmektedir.

Resim.1.24 : Soğan ve sarımsak

KurutulmuĢ soğan tozu, doğrudan kullanılan doğranmıĢ soğana göre ketçaba daha
farklı, hoĢ ve zengin bir aroma kazandırmaktadır. KurutulmuĢ soğan ve sarımsak tozu,
ketçaba eklenmeden önce su içinde yaklaĢık 1 saat rehidre edilmektedir.

5.1.4. Tuz ve ġeker
Ketçap üretiminde tuz olarak yüksek kaliteli kristal NaCl kullanılmaktadır. Ketçapta
Ģeker olarak sakaroz kullanılmaktadır.
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Ancak mevzuata bağlı olarak kullanılacak sakarozun bir kısmının yerine glikoz Ģurubu
veya glikoz kullanılabilmektedir.

5.1.5. Sirke
Aroma maddelerinin zenginliği nedeni ile ketçap üretiminde tercihen üzüm sirkesi
kullanılmaktadır. Kullanılan sirkenin, elde edilecek ürünün rengini olumsuz yönde
etkilememesi için %10 düzeyinde asetik asit içeren damıtılmıĢ sirke olması gerekmektedir.
Bununla birlikte %5 civarında asetik asit içeren elma veya beyaz üzüm sirkesi de
kullanılabilmektedir. Sirkenin asitlik düzeyine göre ketçap üretiminde kullanılacak miktarları
değiĢtirilmektedir.

5.1.6. Katkı Maddeleri
Ketçap üretiminde katkı maddeleri kullanılabileceği gibi kullanılmadan da üretim
yapılabilmektedir. Katkı maddesi katılmaksızın yapılan üretimde teknolojinin çok geliĢmiĢ
olması gerekmektedir. Ancak kullanıldığı durumlarda aĢağıda yer alan katkı maddeleri
eklenmektedir:





Kıvam Verici: Modifiye niĢasta ve ksantan gum
Asit Düzenleyici: Laktik asit
Koruyucu: Potosyum Sorbat, sodyum benzoat

Sodyum benzoat veya potasyum sorbat gibi koruyucu kimyasal maddelerin sağlık
üzerinde ve de özellikle karaciğer üzerinde olumsuz etkileri olduğu için, koruyucu
kullanmadan yapılan üretimler tercih edilmelidir.

5.2. Ketçap Üretim Akım ġeması
Ketçap üretimini farklı aĢamalardan oluĢabilir; Ancak, son ürünün ketçap standardında
(TS 5282) belirtilen kriterlere uygun olması gerekir. AĢağıda farklı Ģekilde iki üretim
aĢaması verilmiĢtir.
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Domates Salçası

Glikoz ġurubu
KarıĢtırma

Isıl ĠĢleme BaĢlama
KarıĢtırma

Ksantan Gum ilavesi ( 45 +/- 5 0 C)
NiĢasta ilavesi (75 +/- 50 C )
Isıl ĠĢlem (90 +/- 50 C, 15 dk. )
Sirke, Laktik asit, aroma ilavesi ve karıĢtırma
Aroma verici maddeler ilavesi ve karıĢtırma

Filtrasyon

Dolum
Soğutma ( -18/ -20 0 C‟de 10 – 12 saat )
Depolama (4 – 100 C, 12 ay )
ġekil 1.3: Ketçap Üretim Akım ġeması 1
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ġekil.1.4: Ketçap Üretim Akım ġeması 2

5.3. Ketçapın PiĢirilmesi
Ketçap üretiminde kademeli üretim, vakum altında üretim, açık tankta piĢirme ve
sürekli üretim tekniği gibi teknikler uygulanmaktadır. Üretimde domates pulpu
kullanılıyorsa önce pulp yaklaĢık 15 oBx' e kadar konsantre edilmelidir. Daha sonra reçetede
yer alan maddeler eklenip, son oBx derecesine kadar konsantre edilmelidir. Eğer üretimde
salça kullanılıyorsa, salçaya su eklenerek oBx yaklaĢık 15'e veya üzerine kadar düĢürülür ve
sonra diğer maddeler eklenir. PiĢirme sonunda çözünmüĢ madde konsantrasyonu çoğunlukla
32–36 oBx düzeyinde tutulmalıdır.
TS 5282 ketçap standardına göre suda çözünen kuru maddenin tuz hariç en az %23
düzeyinde bulundurulması öngörülmektedir.
PiĢirmede dikkat edilecek en önemli nokta, aromatik bileĢiklerin ve sirkede bulunan
uçar asidin (asetik asit) korunmasıdır. Bu nedenle sirke ve baharat, pulpun ön
konsantrasyonundan sonra eklenmelidir.
Ketçap formülasyonu uzun bir piĢirmeyi gerektirmeyecek Ģekilde düzenlenmelidir.
Böylece uzun süreli piĢirme sırasında oluĢabilecek lezzet ve asetik asit kaybı
sınırlandırılabilmektedir. Tuz ve Ģeker, ketçabın kaynaması sırasında azar azar eklenmeli,
kaynama durdurulmamalı ve Ģekerin tabanda bir kitle oluĢturmasına engel olunmalıdır.
Ketçabın uzun süre ısı etkisi altında kalmaması, rengin daha iyi korunması açısından da
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önem taĢımaktadır. Ketçapta öngörülen kuru madde konsantrasyonuna ulaĢıldıktan sonra
piĢirmeye son verilmelidir.

Resim.1.25:Vakumlu piĢirme kazanı(bull)

Bazı üreticiler kullandıkları sarımsak, soğan ve baharatın niteliklerine göre, piĢirme
sonunda ürünü küçük elek delikli bir finiĢerden geçirerek sarımsak, soğan ve baharat
parçacıklarını ayırma yoluna gitmektedirler. Ancak, ürün finiĢerden geçirilme sırasında fazla
miktarda hava kazanmaktadır. Bu nedenle ketçaba ambalajlanmadan önce deaerasyon
uygulanması zorunludur.

5.4. Ketçap Ambalaj ÇeĢitleri
Ketçap; ketçabı etkilemeyen, ketçaptan etkilenmeyen uygun teneke kutu, cam kap
veya plastik maddelerden yapılmıĢ ambalajlarda piyasaya arz edilmektedir.
Cam, ketçabın ambalajlanmasında geleneksel olarak kullanılan bir materyaldir ve
mükemmel bir gaz ve su buharı bariyeri vazifesi görmektedir. Buna ek olarak sıcak dolum
cam kutularda mümkün olmakta ve kutu içindeki pastörizasyona alternatif olarak
kullanılmaktadır.
Son yıllarda paketleme materyallerinin geliĢmesiyle birlikte ketçap gibi soslar için çok
katlı "sıkılabilir" plastik ĢiĢeler kullanılmaktadır. Bu tip ĢiĢeler için tipik yapı: içeride PP/
yapıĢtırıcı/ EVOH/ yapıĢtırıcı; dıĢarıda PP Ģeklindedir. EVOH gaz geçiĢine, PP ise su buharı
geçiĢine engel olan tabakadır.
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Resim.1.26: Plastik ketçap ambalajı

Ambalaj materyali camdan polimere doğru bir değiĢim göstermektedir. Bunun nedeni
hem maliyetin indirgenmesi hem de ambalaja fonksiyonellik, örneğin "sıkılabilirlik"
özelliğinin kazandırılmasıdır.

5.4.1. Ambalaj Malzemelerinin Sterilizasyonu
Sterilazyonda ambalaj malzemesinin hacmi, türü (cam,karton,teneke vb.) sterilazyon
süresinde etkili bir unsurdur. Ambalaj malzemelerinin sterilazyonunda amaç: ambalajda
bulunan mikroorganizmaların yok edilmesidir. Bunun için ambalaj malzemesinin
sterilizesinde sıcaklık ve süre iyi ayarlanmalıdır.

5.5. Sıcak Dolum
Sıcak dolum ketçabın 90-95 oC‟de sıcak olarak ambalajlara doldurulmasıdır. Ambalaj
malzemelerine hava boĢluğu kalmayacak Ģekilde sıcak dolum yapılır.
Cam kaplarda sıcak dolum, plastik kaplarda ılık veya soğuk dolum tekniği tercih
edilmelidir. Ketçapta, 85 oC ve üzerinde dolum yapıldığı sürece ayrıca bir ısıl iĢlem
uygulamasına gerek kalmamaktadır. Bununla birlikte sıcak dolum yapılmamıĢ ambalajlarda
mutlaka bir koruyucu madde kullanmak gerekmektedir. Hatta sıcak dolum yapılmıĢ
olanlarda da açıldıktan sonra, tüketilene kadar geçen sürede bozulmayı önlemek için
koruyucu maddeler kullanılmaktadır.
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Resim.1.27: Ketçap dolum makinesi

5.6. Ambalaja Uygun Kapama
Dolumun hemen arkasından ambalaj malzemesinin kapağı kapatılır. Eğer plastik ĢiĢe
gibi bir ambalaj kullanılıyorsa, kapakların hava alma ihtimaline karĢı, kapağın altında
aleminyum folyo gibi hava geçirmez baĢka bir kapatma Ģekli uygulanmalıdır. Bu folyolar
ısıyla veya manyetik dalgalarla yapıĢtırılarak hava geçiĢinin önlenmesi sağlanır. Hangi
ambalaj türü kullanılırsa kullanılsın, kapama iĢleminin hava geçirmemesi yani hermetik
olması gerekir. Böylece ambalajın içine dıĢarıdan hava ile çeĢitli mikroorganizmaların
girmesi ve ürünü bozması önlenmiĢ olur. Sıcak dolumlarda dolum ve kapamadan sonra
ambalajın soğutulması gerekir.

Resim.1.28: Ambalaja uygun bir kapak

5.7. Etiketleme
Etiketleme: Ketçaba ait değiĢik Ģekillerde hazırlanan tanıtım bildiriminin ketçabın
ambalajıyla sunulması iĢlemidir.
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5.7.1. Etiket Bilgisi
Türk Gıda Kodeksine göre, etiket içinde bulunması gerekli bilgiler :
- Malın cinsi
- Ġçindekiler
- Ürün Tipi
- Ambalaj Tipi
- Net AğırlıkBesin öğeleri tablosu (Bu tablo isteğebağlıdır, eğer etiket üzerinde kullanılacaksa
besin öğelerini gösteren ve üniversitelerden veya Tübitak‟tan alınma bir besin öğeleri analiz
sonucu belgesi olması lazım Tabiî ki bu belge etikette değil üretim izin dosyasında
saklanır.)

850 Cc'lik Ketçap
Acı - Tatlı
Enerji ve Besin Öğeleri
Porsiyon Ölçüsü:

28 g

Ambalajdaki Porsiyon:

28

Porsiyondaki Miktar
Enerji:

23 kcal.

Toplam Yağ:

0g

Kolesterol:

0 mg

Toplam Karbonhidrat:

5,5 g

Protein:

0,31 g

- Türk Malı ibaresi
- Kuru madde oranı (Brix)
- Ġmal Tarihi
- Son kullanma tarihi
- Seri Nu.
- Uyarılar örn: güneĢte bırakmayınız gibi
- Üretici firma adı ve adresi
- Üretim yeri adresi
- Bakanlık izin tarih ve sayısı
- Gıda Kodeksine uygundur ibaresi
- Ürün Barkodu
- Kullanım için gereken bilgiler örneğin: Açıldıktan sonra buzdolabında saklayınız,
güneĢ ıĢıklarına maruz bırakmayınız vb.
- Eğer ihracata gidecekse bu bilgilerin gideceği ülkelerin dilinde tekrar yazılması
- Ambalaj üreticisinin adı
- Ambalajın bakanlık üretim izin ve sayısı
Bu bilgilerin yanında isteğe bağlı olarak farklı ilave bilgiler de yazılabilir.
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5.7.2. Etiket ÇeĢitleri
Ketçap ambalajına göre farklı etiketler vardır: Gövde etiketi, boyun etiketi en çok
kullanılanlardır. Bunlar plastik ĢiĢelerin üzerinde baskı Ģeklinde veya sonradan yapıĢtırılan
etiketler Ģeklinde olabilir. Bugün modern ketçap dolum makineleri ĢiĢe veya plastik ketçap
ĢiĢelerine dolum sırasında etiket de yapıĢtırıyorlar. Üretim tarihi genellikle ambalaj üzerine
ink jet yazıcılarla üretim sırasında veya sevkiyat öncesinde yazılır. Böylece etiket üzerinde
sadece sabit olan bilgiler kalır ve değiĢen bilgiler yazıcılarla sonradan yazılarak ambalaj
malzemelerinin veya etiketlerin büyük miktarda yaptırılmasına olanak tanınır. Fakat eğer bu
yol izlenecekse etiket üzerinde tarihlerin yeri "üretim ve son kullanma tarihi ve seri nu.
kapaktadır." gibi bir ibareyle mutlaka belirtilmelidir.
Koli etiketleri ise daha sade olup, genellikle koliler yaptırılırken üzerine baskıyla
yazılırlar.
Koli etiketlerinde ise,
- Marka
- Ürün adı
- Firma adı ve adresi
- Koli barkodu
- Koli içindeki ambalaj sayısı ve gramajları
- Varsa ISO gibi kalite sistem belge logoları tarih ve sayıları
- Koli üreticisinin adı - Üst üste istif sayısı gibi, güneĢte bırakmayın gibi, uyarıcı
bilgiler veya uyarıcı iĢaretlerle ilgili bilgiler yer alır.
Etiket makinesi deyince sanayide bu etiketleri kolinin veya ambalajın üzerine
yapıĢtıran makineler anlaĢılır. Düz baskısız koli üzerine tüm etiket bilgilerini logoyu ve diğer
her türlü yazıyı yazabilen kodlama makineleri var ise de kullanımı çok yaygın değildir. Bu
tip makineleri çok fazla ürün çeĢidi olup da farklı birçok koli bastırmak istemeyen firmalar
tarafından kullanılır.

5.8. Kolileme
Paletlere dizilen ambalajlar, ambarda depolanırlar. Sevkiyat zamanı gelince sırasıyla
etiketleme, kodlama ve kolileme iĢleri yapılarak müĢterilere gönderilmeye hazır hale
getirilirler.

5.9. Depolama
AmbalajlanmıĢ ketçaplar, havalandırma, rutubet ve sıcaklık bakımından uygun
depolarda muhafaza edilmeli; güneĢ ıĢığının ambalaja doğrudan geliĢine izin verilmemelidir.
Cam ambalaj içinde bulunan ketçapların ters çevrilmesi önlenmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Domates pulpu kullanarak 100kg sarımsaklı ketçap üretmek için aĢağıda verilen iĢlem
basamaklarını uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 “Personel Hijyeni” modülünü
hatırlayınız.
 Domates pulpunu belirli 15 oBx'e
kadar konsantre ediniz.

 ĠĢ kıyafetinizi giyiniz.
 Domates pulpunu hazırlayınız.
 Kullanılacak baharatları hazırlayınız.

 Ketçap üretiminde "baharat
oleorezinleri", "baharat yağları" veya
"çözünebilir nitelikte kuru baharat
ekstraktları" gibi farklı preparatları
kullanabilirsiniz.
Resim 1.29: ÇeĢitli baharatlar

 Sarımsak tozunu hazırlayınız.

 Sarımsak tozunu, ketçaba eklemeden
önce su içinde yaklaĢık 1 saat rehidre
ediniz.

Resim 1.30: Sarımsak tozu

 Tuz olarak yüksek kaliteli kristal
NaCl, Ģeker olarak sakaroz
kullanınız.
 Sakarozun bir kısmı yerine glikoz
Ģurubu veya glikoz kullanabilirsiniz.
 Toz Ģeker ve tuzun içerisindeki
yabancı maddelerden kurtulmak için
önceden baĢka bir tank da su ile
eritilip, sonra ana tanka
basılmalarında çok fayda vardır.
 Üzüm sirkesi kullanınız.

 Tuz ve Ģekeri hazırlayınız.

 Sirkeyi hazırlayınız.
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 Katkı maddelerini hazırlayınız.

 15 oBx' e kadar konsantre edilmiĢ pulpu
piĢirme tankına alınız.

 Dolum yapılacak cam ambalajları
hazırlayınız.

 Ketçabı sıcak dolum yapınız.

 Ambalaj malzemesinin kapağını kapatınız.
 Dolum ve kapamadan sonra ambalajı
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 Ketçabın rengini olumsuz
etkilememek için %10 düzeyinde
asetik asit içeren damıtılmıĢ sirke
tercih ediniz.
 Kıvam arttırıcı modifiye niĢasta
kullanınız.
 Asit düzenleyici laktik asit
kullanınız.
 Sağlık üzerinde olumsuz etkisi
olduğu için koruyucu maddeleri
(potosyum sorbat, sodyum benzoat)
kullanmadan üretim yapınız.
 Tanka reçetede yer alan maddeleri
(sarımsak tozu, tuz, Ģeker, sirke,
baharatlar, katkı maddeleri)
ekleyiniz.
 KarıĢımı tankta kaynatınız.
 Kuvvetli karıĢtırıcılarla karıĢtırınız.
 Rengin daha iyi korunması için;
ketçabın uzun süre ısı altında
kalmamasını sağlayınız.
 Ketçapta öngörülen kuru madde
konsantrasyonuna ulaĢıldıktan sonra
piĢirmeye son verilmelidir.
 PiĢirme sonunda çözünmüĢ madde
konsantrasyonunu 32–36 oBx
düzeyinde tutunuz.
 Verilen talimatlara uygun davranınız
 Kapakları yeterli temin ediniz.
 Ambalajın sterilizasyonunu kontrol
ediniz.
 Kapakların ambalajlara uygunluğunu
kontrol ediniz.
 Araç gereçleri dikkatli kullanınız.
 Ketçabı 90-95 oC‟de sıcak olarak
ambalajlara doldurunuz.
 Ambalaj malzemelerine hava
boĢluğu kalmayacak Ģekilde sıcak
dolum yapınız.
 Ġstenilen ölçüde dolum yapmaya
dikkat ediniz.
 Kapama iĢleminin hermetik olmasına
dikkat ediniz.
 Kapakların, kavanoz ağzına iyice
oturduğundan emin olunuz.
 Soğutma sisteminin sağlıklı

soğutmaya gönderiniz.


 Etiketleme ve kolileme yapınız.






 Ürünü depolayınız.
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çalıĢtığından emin olunuz.
Titiz ve dikkatli çalıĢınız.
Ürün özelliğine ve içeriğine uygun
etiketi seçiniz.
EtiketlenmiĢ ambalajları kolilere
dikkatli yerleĢtiriniz.
Depo koĢullarının uygunluğunu
denetleyiniz.
Ketçap ĢiĢelerinin ıĢık almamasına
dikkat ediniz.
Depolama sırasında ısı iletimini
dikkate alarak ürünü istiflemeye özen
gösteriniz.
Cam ambalaj içinde bulunan
ketçapların ters çevrilmesi
önlenmelidir.

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

AĢağıdakilerden hangisi ketçaba lezzet ve aroma veren maddelerden biri değildir?
A) Sakaroz
B) Glikoz Ģurubu
C) NiĢasta
D) Kuru soğan

2.

Ketçabın kendine özgü tadını oluĢturan esas unsur nedir?
A) Sirke
B) Baharat
C) NiĢasta
D) Domates salçası

3.

AĢağıdakilerden hangisi ketçap üretiminde kullanılan baĢlıca ham maddelerden biri
değildir?
A) Su
B) Salça
C) Tuz
D) Yağ

4.

AĢağıdakilerden hangisi ketçap üretiminde kullanılan kıvam verici katkı maddesidir?
A) Laktik asit
B) Potosyum Sorbat
C) Modifiye niĢasta
D) Sirke

5.

AĢağıdakilerden hangisi ketçap üretinde kullanılan katkı maddelerinden değildir?
A) Tuz ve Ģeker
B) Modifiye niĢasta ve ksantan gum
C) Laktik asit
D) Potosyum Sorbat, sodyum benzoat
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AĢağıdaki cümlelerde bırakılan boĢluklara tabloda verilen kelimelerden doğru
olanını seçerek yazınız.
6.

Ketçabın kendine özgü tadını oluĢturan esas unsur, eklenen ………………………..

7.

Aroma maddelerinin zenginliği nedeni ile ketçap üretiminde tercihen ………………
sirkesi kullanılmaktadır.

8.

Ketçap üretiminde domates pulpu kullanılacaksa önce pulp yaklaĢık…………… kadar
konsantre edilmelidir.

9.

TS 5282 ketçap standardına göre suda çözünen kuru maddenin tuz hariç en az..
…...düzeyinde bulundurulması öngörülmektedir.

10.

Sıcak dolum ketçabın …………….derecede sıcak olarak ambalajlara doldurulmasıdır.
Salça
Üzüm
%23
30oBx
120-135

Elma
Baharat
15oBx
90-95
%32
DEĞERLENDĠRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz Uygulamalı teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Domates pulpu kullanarak 100 kg sarımsaklı ketçap üretmek için gerekli
iĢlemleri uygulayınız. Yaptığınız iĢlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?
2. Bonenizi taktınız mı?
3. Takılarınızı çıkardınız mı?
4. Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?
5. ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uydunuz mu?
6.

Domates pulpunu 15 oBx' e kadar konsantre ettiniz mi?

Kullanılacak baharatları hazırladınız mı?
Sarımsak tozunu, ketçaba eklemeden önce su içinde yaklaĢık 1
saat rehidre ettiniz mi?
9. Tuz olarak yüksek kaliteli kristal NaCl, Ģeker olarak sakaroz
kullandınız mı?
10. Toz Ģeker ve tuzun içersindeki yabancı maddelerden kurtulmak
için önceden baĢka bir tankta su ile eritip, sonra ana tanka
aktardınız mı?
11. Ketçabın rengini olumsuz etkilememek için %10 düzeyinde
asetik asit içeren damıtılmıĢ sirkeyi tercih ettiniz mi?
12. Kıvam arttırıcı olarak modifiye niĢasta kullandınız mı?
7.
8.

13. Asit düzenleyici kullandınız mı?
14. Sağlık üzerinde olumsuz etkisi olduğu için koruyucu maddeleri
(potosyum sorbat, sodyum benzoat) kullanmadan üretim yaptınız
mı?
15. Reçetede yer alan maddeleri tanka aktardınız mı?
16. KarıĢımı piĢirme tankında kaynattınız mı?
17. Kuvvetli karıĢtırıcılar kullandınız mı?
18. Ketçapta öngörülen kuru madde konsantrasyonuna ulaĢıldıktan
sonra piĢirmeye son verdiniz mi?
19. Kapakları yeterli temin ettiniz mi?
20. Ambalajın sterilizasyonunu sağladınız mı?
21. Kapakların ambalajlara uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
22. Ketçabı 90-95 derecede sıcak olarak ambalajlara doldurdunuz
mu?
23. Ambalaj malzemelerine hava boĢluğu kalmayacak Ģekilde sıcak
dolum yaptınız mı?
24. Ġstenilen ölçüde dolum yapmaya dikkat ettiniz mi?
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Evet

Hayır

25. Kapama iĢlemini hermetik olarak dikkatlice yaptınız mı?
26. Kapakların, kavanoz ağzına iyice oturduğundan emin oldunuz
mu?
27. Ambalaj malzemesinin kapağını dikkatlice kapattınız mı?
28. Soğutma sisteminin sağlıklı çalıĢtığından emin oldunuz mu?
29. Dolum ve kapamadan sonra ambalajı soğutmaya gönderdiniz mi?
30. Ürün özelliğine ve içeriğine uygun etiketi seçtiniz mi?
31. Etiketleme iĢlemini dikkatlice yaptınız mı?
32. EtiketlenmiĢ ambalajları kolilere dikkatlice yerleĢtirdiniz mi?
33. Ketçapları depoladınız mı?
34. Depo koĢullarının uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
35. Ketçap ĢiĢelerinin ıĢık almamasına dikkat ettiniz mi?
36. Depolama sırasında ısı iletimini dikkate alarak ürünü istiflemeye
özen gösterdiniz mi?
37. Cam ambalaj içinde bulunan ketçapları ters çevirdiniz mi?
38. Makinelerin periyodik temizlik ve bakımını yaptınız mı?
39. Araç gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
40. ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
41. ĠĢi size verilen zamanda tamamladınız mı?
42. ÇalıĢmanız ile ilgili gerekli kayıtları tuttunuz mu?
43. Kullandığınız basit araç gereçlerin temizliğini yaptınız mı?
44. ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
evet ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Modül ile kazandığınız bilgileri, aĢağıdaki soruları doğru veya yanlıĢ olarak
cevaplandırarak değerlendiriniz.
1.

( ) Kuru madde oranı yükseldikçe salça verimi artar.

2.

( ) Ġyi kaliteli bir salça üretimi ancak, dalında tam olarak olgunlaĢmıĢ, sağlıklı ve
olabildiğince kırmızı renkli biberlerden elde edilebilir.

3.

( ) YıkanmıĢ biberler yıkama tanklarından, elevatörle devamlı olarak taĢınarak
ayıklama bandına ulaĢtırılır.

4.

( ) AyıklanmıĢ domatesler; parçalama, ısıtma ve mayĢenin inceltilmesi olarak 3 aĢama
sonunda domates konsantresi haline getirilir.

5.

( ) Domatesler; parçalanıp, bir ısıtıcıdan geçirildikten sonra, sap, kabuk ve çekirdek
gibi ana unsurlarını ayırarak domates pulpu elde etmek amacıyla bir evaporatöre verilir.

6.

( ) Palperden alınan pulp bir tankta toplanıp buradan evaporatöre verilir.

7.

( ) Domatesler parçalandıktan sonra kaba palperden geçirilip daha sonra ısıtılma
Ģeklinde bir iĢlem sırası izlenirse buna, sıcak iĢleme(hot break) denir.

8.

( ) Sıcak yöntemde mayĢe, hemen ısıtılmakta ve pektolitik enzimler inaktif hale
gelmektedir.

9.

( ) Soğuk parçalamada mayĢe 60–65 oC‟ ye ısıtılır ve pektolitik enzimlerde tam bir
inaktivasyon sağlanamaz. Bu nedenle salçanın kıvamı daha yüksektir.

10.

( ) MayĢenin ısıtılmasında en çok tübular ısıtıcılar kullanılır.

11.

( ) Konsantre etme yani koyulaĢtırma pulp içerisindeki suyun belirli oranda
alınmasıyla gerçekleĢtirilir.

12.

( ) Domates suyunun salçaya konsantre edilmesinde zorlamalı sirkülasyonlu
evaporatörler kullanılır.

13.

( ) Pulp, 36 brikse kadar koyulaĢtırılırsa buna “çift konsantrat” adı verilir.

14.

( ) 3 kademeli evaparatörlerde buhar ters akım prensibine göre 3. kademeye, sonra 2.
kademeye ve 1. kademeye verilir.

15.

( ) Tüketici açısından brix veya kuru madde salçanın yaklaĢık kaç kg domates
kullanılarak yapıldığının ifadesidir.
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16.

( ) Palper, yerden 1,5 m yükseklikte, buhar ceketli, vakum sağlayan düzeni,
karıĢtırıcısı, numune alma vanaları, gözetleme camı, termometre ve vakumetresi olan
aletlerdir.

17.

( ) Salça doldurma düzeni; bir salça tankı, bir tübüler ısı değiĢtirici ve bir doldurma
baĢlığından ibarettir.

18.

( ) Ülkemizde salça ambalaj materyali olarak ihracat için cam; yurt içi tüketim için ise
%40 1/1‟ lik teneke kutu, %40 5/1‟ lik teneke kutu, %15 ½‟ lik teneke kutu, %5‟ te
aseptik torba ve diğer ambalaj materyali kullanılmaktadır.

19.

( ) Aseptik Dolum: Ürün 108-110 oC‟de ısıtılıp 30-35 oC‟ye soğutulduktan sonra steril
ambalaj ve steril ortamlarda yapılan dolumdur.

20.

( ) Eğer salça, kutuya 93 °C' den yüksek sıcaklıklarda ve fazla miktarda doldurulursa,
kutuda yüksek düzeyde vakum oluĢur.

21.

( ) Kaliteli bir pulp veya salça kullanılması halinde yeterli kıvamda bir ketçap
üretilebilirse de bazı ülkelerde kıvamı arttırmak amacıyla kitre zamkı gibi bitkisel bir
zamk kullanılmaktadır.

22.

( ) Sodyum benzoat veya potasyum sorbat gibi koruyucu kimyasal maddelerin sağlık
üzerinde ve de özellikle karaciğer üzerinde olumlu etkileri olduğu için, koruyucu
kullanılarak yapılan üretimler tercih edilmelidir.

23.

( ) Ketçapta piĢirme sonunda çözünmüĢ madde konsantrasyonu çoğunlukla 12–16 oBx
düzeyinde tutulmalıdır.

24.

( ) Ketçap finiĢerden geçirilme sırasında fazla miktarda hava kazanmaktadır. Bu
nedenle ketçaba ambalajlanmadan önce deaerasyon uygulanması zorunludur.

25.

( ) Ketçapta, 55 oC ve üzerinde dolum yapıldığı sürece ayrıca bir ısıl iĢlem
uygulamasına gerek kalmamaktadır.

DEĞERLENDĠRME
Salça üretimi modülü ile kazandığınız bilgilerin cevaplarını cevap anahtarı ile
karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap
verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları, faaliyete geri
dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz eğer, modülü baĢarıyla tamamlamıĢsınız
demektir. Tebrikler.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10

A
D
A
C
Renk
%5
3-4 saat
6-7 kg/cm2
2
Ayıklama

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

B
A
A
Evaporatör
Soğuk iĢleme (cold
break)
Siyah leke

6

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

A
D
C
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
A
D
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
B
D
C
A
Baharat
Üzüm
15oBx
%23
90-95
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
Soru
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.

Cevap
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
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