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Bu modül, mevzuat doğrultusunda unun, ekmeğin, bisküvimakarna-pasta ve benzeri ürünlerin özelliklerinin, üretim ve
satış yerlerinin sağlık yönünden kontrolü ile ilgili bilgilerin
verildiği öğretim materyalidir.
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ÖNKOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Un ve unlu mamullerinin sağlığa uygunluk işlemlerini
yürütmek
Genel Amaç
Öğrenci; Mevzuat doğrultusunda, un ve unlu mamuller ile
un ve un mamulü üreten ve satışı yapılan yerlerin sağlık
yönünden kontrolünü yapabilecektir.
Amaçlar
1. Unun özellikleri ile üretim ve satış yerlerinin, sağlık
yönünden kontrolünü yapabileceksiniz.
2. Ekmeğin özellikleri ile üretim ve satış yerlerinin, sağlık
yönünden kontrolünü yapabileceksiniz.
3. Bisküvi-makarna-pasta ve benzeri ürünlerin özellikleri
ile üretim ve satış yerlerinin sağlık yönünden kontrolünü
yapabileceksiniz.
Donanım: Slayt, projeksiyon makinesi, çeşitli un ve unlu
mamuller, kaynak kitaplar, fotoğraflar, numune alma
tutanağı, numune alma defteri, formlar ve yazışma evrakları
vb.
Ortam: Derslik, teknik laboratuvar, çevremizde bulunan,
un fabrikaları, ekmek fırınları, makarna, pasta, yufka, simit
vb. imalathaneleri gıda işletmeleri vb.
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
En fazla tüketilen ve halkımızın temel gıda maddelerinden biri ekmektir. Ekmeğin
hammaddesi buğday unudur. Buğdayda bulunan bütün besin öğeleri ekmekte de vardır.
Un ve unlu mamuller ülkemizde en fazla tüketilen ve üretilen gıda maddesi olduğu
gibi gıda endüstrisinde de önemli bir yer tutar. Tahılın öğütülmesi, ekmek, bisküvi, nişasta,
glikoz, pasta ve benzer unlu mamullerin üretimi birçok değişik teknoloji dalını kapsar. Bu
endüstri dalında üretilen ürünlerin halk sağlığına uygunluğunu sağlamak için ilgili mevzuat
doğrultusunda düzenli kontrolü yapılmalıdır.
Bu modülde; tahılların işlenmesi, ekmek, makarna ve bisküvi haline getirilip
tüketiciye sunulması aşamalarında halk sağlığının korunması, mevzuata uygunluğunun
sağlanması için neler yapılması gerektiğini öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Unun özellikleri ile üretim ve satış yerlerinin, sağlık yönünden kontrolünü
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Buğday ofislerine giderek depolama yöntem ve koşullarını araştırınız.
Un değirmeni ve fabrikalarına giderek un elde etme yöntemlerini araştırınız.

1. UN VE UN MAMÜLLERİ
1.1. Buğdayın Öğütülmesi
Tahıl tanelerinin değirmen veya fabrikalarda öğütülüp elenmesi sureti ile
endospermlerinde bulunan homojen kısımlarından elde edilen ürüne un denir.

1.1.1. Öğütme (Değirmencilik) Teknolojisi
Buğdayın öğütülmeden önce içerisindeki yabancı maddelerin temizlenip ayrılması ve
öğütmeye uygun fiziksel hale getirilmesi gerekir. Modern fabrikalarda unun imal edilme
aşamaları;


Buğdayın depolanması: Buğdayın depolanmasında aşağıdaki işlemlere dikkat
edilmeli;

Kaba temizleme ile ekstra yabancı maddeler arındırılmalı,

Haşere varlığına karşı gerekirse ilaçlanmalı,

Kalite kontrolü yapılmalı,

Farklı özelliklerde ürünler farklı silolarda depolanmalı,

Deponun yardımcı donanıma sahip olmasına dikkat edilmelidir.



Buğdayın temizlenmesi: Öğütmeye başlamadan önce, buğday, protein
durumuna ve diğer özelliklerine göre sınıflara ayrılır. Daha sonra taş, ot tohum ve
tozlardan temizlenir. İstenilen kalitede un imal edilmesi için, birkaç buğday çeşidiyle
karıştırılarak paçal yapılır. Yumuşak ve düşük kalitedeki bisküvi unları için, protein
oranı yüksek ve nispeten daha sert buğdaylarda ekmeklik unlar için hazırlanır.

Uygun paçal yapıldıktan sonra; temizleme sasörleri, taş ayırıcı, triyörler, kuru kabuk
soyucu ve tararlar, yıkama sobası veya cebri tav makinesi aracılığı ile hazırlanır.
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Sasör

triyör

Resim 1.2: Buğday temizleme araçları



Buğdayın tavlanması: Suyu buğdaya ekleme işine, tavlama denir. Genellikle
%2-4 oranında su eklenir. Daha sonra buğday durumuna göre tav ambarlarında 10
veya 20 saat bekletilir. Bu işlem buğdayın kepek kısmını kuvvetlendirir, öğütme
esnasında dağılmasını önler ve endospermin daha az güçle kepekten (buğdayın
kabuğundan) ayrılmasını sağlar. Buğday rutubetinin fazla olması, kabuğa yakın
bölgelerdeki unun, kabuğa yapışarak ayrılmasına engel olur. Bu sebeple de elde
edilen unun yüzdesi azalırken kepek miktarı artar. Bunun tersi olarak buğday
rutubetinin az olması, kabuktaki kırılganlığının artmasına ve elde edilecek un miktarı
artarken kepek miktarının azalmasına sebep olur. Ancak burada unutulmamalıdır ki
artan un miktarı, kepekli un olduğunu ve kalitenin düştüğünü gösterir.

Tavlamayı etkileyen faktörler; optimum tane suyu, tavlama suyu sıcaklığı, tavlama
süresidir.
Tavlama sonucu; kepek elastik ve dayanıklı bir yapı ve endosperm kolay kırılabilen
gevrek bir yapı kazanır. Kül miktarı düşer ve un beyazlaşır. Öğütme kolaylaşarak enerji
ihtiyacı düşer.
Tavlama şu metotlar ile yapılır;

Paçal yolu ile tavlama,

Soğuk tavlama 30 derecenin altında su ile,

Ilık tavlama 30-46 derece arasında su ile,

Sıcak tavlama 46-60 derece arasında su ile,

Buharla tavlama.


Öğütme: Unun elde edildiği endosperm maddelerin buğday kepeğinden aşamalı
olarak ayrılmasıdır. Bu da oldukça kompleks bir sistem olan valsler, elekler, şasörler
ve diğer makinelerle sağlanır.
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Resim 1.3: Valsler ve buğday şasörleri

Un ince öğütülürse protein parçacıkları basınç ve sıcaklıktan zarar görür, nişasta
tanecikleri zedelenir ve un yumuşak, yapışkan bir özellik gösterir. Bu şekilde ince öğütülen
unların diğer özellikleri iyi de olsa kaliteli ekmek yapılamaz. Un kalın öğütüldüğü zaman da
ekmeğin kalitesi bozulur.

Resim 1.4: Un fabrikasının içten görünüşü



Eleme: Elekler, vals çiftleriyle kombine çalışarak birlikte öğütme birimlerini
oluşturur. Eleklerin görevi, valsler tarafından ufalanan materyali ayırmaktır. Elek
yapımında;

Tel

Sentetik

İpek materyal kullanılır.
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Resim1.5: Un eleği

Un ince dokunmuş ipek elekler tarafından ayıklanarak alınır. Kırma ve irmik ayırmada
kalaylı çelikten yapılmış tel elekler kullanılır. Kaba elekler ise kepeği eleyerek elde ederler.
Bu işlem bütün malzeme una çevrilinceye kadar elek ve vals sistemiyle devam eder.


Unların ambalajlanması ve depolanması: Unun ambalajlanmasında
kullanılan malzeme, hava geçiren fakat unun dökülmesini engelleyici ve dayanıklı
olmalıdır. Un ambalaj materyali olarak dokuma kumaş torbalar, kraft kâğıt torbalar
ve polietilen torbalar kullanılır. Kullanılmış un çuvalları tekrar kullanılamaz.

Resim 1.6: Un çuvalı

Un ambalajları üzerinde bulunması gerekli olan bilgiler:

Buğday unlarında unun hangi amaçla kullanılacağı etikette belirtilmeli,

Maksimum kül ve minimum protein miktarları belirtilmeli,

Net un ağırlığı %14,5 rutubet esasına göre hesaplanmalı,

Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer belirtilmeli,

Üretim tarihi ve son tüketim tarihi veya raf ömrü belirtilmeli,

Parti numarası ve/veya seri numarası belirtilmeli,
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Üretim izin tarihi ve sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve
sayısı belirtilmeli,
Orijin ülke adı belirtilmeli,
Gerektiğinde kullanım bilgisi ve/veya muhafaza şartları belirtilmelidir.

Değirmenden yeni çıkmış un, ekmek yapmaya elverişli değildir piyasaya sürülmeden
önce uygun depolama şartlarında 7–10 gün dinlendirilmelidir. Buna unun olgunlaştırılması
denir. Unun dinlendirilmesi sırasında biyolojik değişmeler somucu unun ekmeklik kalitesi
yükselir. Kışın enzimler yeteri kadar faaliyet gösteremediğinden unun olgunlaşma süresi de
uzar.

Resim 1.7: Un deposu

Depolar; giyinme yerleri, yatakhaneler, lavabolar, tuvaletler, banyolar, idari bölümler
ve dinlenme yerlerinden ayrı olmalıdır. Depolar hiç bir zaman amacı dışında
kullanılmamalıdır. Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir
nitelikte, sıvası dökülmemiş, ürünlere olumsuz etkide bulunmayacak özellikte olmalıdır.
Depo üstü tavan ve çatılar akmayı, sızmayı önlemeli, sıcaklık değişmelerinden etkilenmeyi
önleyecek şekilde yalıtımlı olmalıdır. Unlar işleme yerlerinde depolarda ve taşıtlarda fena
koku yayan nemli, tatlarına ve diğer özelliklerine etki yapacak maddelerle bir arada
bulundurulmamalıdır. İçinde un bulunan ambalajlar, kuru zemin ve tahta ızgara üzerine
çevrelerinde serbestçe gezinebilecek ve aynı zamanda iyi hava alabilecek durumda
istiflenmeli, bu şartlarda yükletilip boşaltılmalı ve yağış altında bırakılmamalıdır.

1.1.2. Un Değirmenleri ve Fabrikalarının Uyması Gereken Teknik ve Hijyenik
Şartlar
Ülkemizde taş değirmenler hala kullanılmaktadır. Değirmenler altta sabit, üstte dönen
iki taş disketten ibarettir. Buğday merkezden sürekli olarak verilir ve önce taşın orta
kısımlarında kırılır, daha sonra dış bölgelerde inceltilerek kenarlardan un halinde alınır. Taş
değirmenlerden elde edilen unların muhafazası güçtür.
Gayri sıhhi müessese olarak ruhsatlandırılan un değirmenleri ve fabrikaları aşağıdaki
koşulları sağlamak zorundadır.


Un fabrikalarında hububatın temizleme, öğütme, eleme ve doldurulmaları
sırasında çıkacak tozun önüne geçecek tertibat yapılmalı, çöp ve benzeri fazlalıklar
özel kaplar içinde toplanmalı,

Un fabrikalarının her tarafı yeterli şekilde aydınlatılmalı ve havalandırma
sistemi olmalı.
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İşçiler için sağlık koşullarına uygun soyunma, oturma, yatma, tuvalet, yıkanma
ve yemek yeme yeri bulunmalı,

Çalışan personel iş kıyafeti giymelidir.

Fabrika veya değirmen depolarında etiketsiz veya etiketi açılmış un çuvalı
bulundurmak ve un çuvallarına içindeki unun türüne uymayan etiket yapıştırmak
yasaktır.

Resim 1.8: Un fabrikası

1.2. Un Randımanı
1 kg buğdaydan elde edilen un miktarına, un randımanı denir. Kepek tabakasının
ayrılmışlığını gösterir. Randıman arttıkça unda kepek konsantrasyonu artar, kül miktarı ve
renk koyuluğu artar, protein miktarı yükselir, kalitesi düşer
Değirmenlerde istenilen randımanda un ile birlikte kalın-ince kepek ve elek üstü unları
elde edilir. Elek üstü unları; teknik olarak istenilen randımanda un alımından sonra artan
endosperm kısmına verilen addır.
100 kg buğdaydan elde edilen una göre randımanlandırma yapılarak adlandırılır.





% 60-70 Randımanlı un
% 70 -80 “ “
% 80 -90 “ “
% 90 dan fazla “ “

Ekstra - ekstra un
Ekstra un
1. Kalite un
2. Kalite undur.

Kepek tabakası çok ayrıldığı için %60 -70 randımanlı unlarda vitamin, mineral ve
protein miktarları düşüktür.
TSE’ye göre Türkiye’de unlar kül miktarlarına ( kuru madde miktarı) göre Tip olarak
sınıflandırılır.
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1.3. Un çeşitleri
Un, başta ekmek ve hamur işleri olmak üzere pek çok gıdanın temel bileşenidir. Arpa,
yulaf, çavdar, mısır, nohut gibi bitkilerden elde edilen un, yaygın olarak o tahılın adıyla
adlandırılır. Bunlar;







Buğday unu,
Çavdar unu,
Pirinç unu,
Kestane unu,
Nohut unu,
Tang unudur. (tang: bir çeşit yosun)

Karabuğday, soya, patates, ararot, kulkas, meşe palamudu gibi ürünlerden de un elde
edilebilir.

1.3.1. Buğday Unu
Yabancı maddelerden temizlenmiş ve tavlanmış buğdayların tekniğine uygun olarak
öğütülmesiyle elde edilen ürüne buğday unu denir. Buğday unları ekmeklik ve özel amaçlı
olmak üzere iki gruba ayrılır.
Özellikleri ekmek yapımına uygun buğdayların öğütülmesiyle elde edilen una
ekmeklik un denir.
Baklava, börek, bisküvi, kek, pasta, yufka, pizza, hamburger, tahıllı ekmek gibi direkt
tüketilen ürünlerin unları, katkılı unlar, özel işlem görmüş unlar ve irmik altı unu gibi amaca
yönelik mamullerin yapımına uygun buğday ununa, özel amaçlı un denir.
Börek, pasta, kurabiye gibi hamur işleri yaparken kullanılan beyaz unlar buğdayın
endosperminden elde edilir.
Tam tahıl unları, tahıl tanesinin üç kısmını da (kepek, ruşeym, endosperm) içeren
unlardır.

Resim 1.9: Buğday unu
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1.3.2. Kırmızı Buğday Unu
Buğdayın diğer tahıllara üstünlüğü çok amaçlı olarak kullanılabilmesinden
kaynaklanır. Buğday ne kadar sert olursa unu o kadar çok protein içerir. Yumuşak, düşük
proteinli buğdaylar kek, kurabiye ve hamur işlerinde kullanılır. Sert, yüksek proteinli
buğdaylar ise ekmek yapımında tercih edilir. Yüksek proteinli (gluten) buğday ekmek
yapımı için en uygun tahıldır. Gluten suyla birleştiğinde, hamurda elastik bağ dokuları
oluşturarak maya gazlarının hamurun içinde hapsolmasını sağlar. Bu da yumuşak ve kabarık
ekmeklerin üretilmesini sağlar.

1.3.3. Çavdar Unu
Çavdar zor toprak ve hava koşullarında kolayca yetişebilmesinden dolayı yaygın
üretimi olan bir tahıldır. Toprak kokusu ve kendine has grimsi yeşil rengi ile değil aynı
zamanda sağlığımıza sağladığı yararlar ile aranan bir gıda olma özelliği taşır. Ekmek
yapımında buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıldır. Ekmeğe çok farklı bir tat katan
çavdar unu buğday unu ile birlikte kullanılır.

1.3.4. Arpa Unu
Arpanın en önemli tüketim alanı, hayvan yemi ve bira yapımıdır. Besin değeri
itibariyle ufak farklar olsa da buğdaya çok benzer. Gluten miktarı düşük olduğundan mayalı
ekmek yapımında arpa ununu buğday unu ile birlikte kullanmak gerekir.

1.3.5. Yulaf Unu
Bol lifli bir tahıl olan yulaf, sindirim sistemi için faydalıdır. Bol miktarda protein,
lipit, lif, mineral tuzlar, vitaminleri içerir. Yulaf, marketlerde un, yulaf ezmesi, yulaf tanesi,
müsli ve kahvaltı gevreği olarak tüketime sunulmuştur. Gluten miktarı düşük olduğundan
mayalı ekmek yapımında buğday unu ile birlikte kullanmak gereklidir.

1.3.6. Mısır Unu
Mısır unu, karbonhidrat ve nişasta bakımından zengin, protein ve vitamin bakımından
ise fakirdir. Ülkemizde özellikle Karadeniz Bölgesi’nde mısır unu çok kullanılan bir un
cinsidir. Gluten miktarı düşük olduğundan mayalı ekmek yapımında buğday unu ile birlikte
kullanmak gereklidir.

1.4. Unun Kullanıldığı Yerlere Göre Sınıflandırılması


Çok amaçlı un; %10-12 oranında protein içeren, sert ve yumuşak buğday unu
karışımından yapılan undur.

Kek unu ; %6-8 oranında protein içeren ve yumuşak buğdaydan elde edilen
undur. Daha az protein içerdiği için kek ve benzeri pastaların daha yumuşak ve
süngerimsi olmalarını sağlar. Kekler, turtalar, bisküviler ve kurabiyeler için
kullanılır.
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Hamur işi unu; kek ununa benzer, %8-10 oranında protein içeren, yumuşak
buğdaydan elde edilen undur. (Fildişi rengindedir.)

Kendi kendine kabaran un; %8-9 oranında proretin içeren ve unun haricinde,
kabartma tozu ve tuz içeren undur.

Ekmek unu; %12-14 oranında protein içeren ve sert buğdaydan elde edilen
undur. Yüksek glüten içerdiği için ekmeğin kabarmasına, şekillenmesine kendine
özgü yapısını almasına yardımcı olur. Ekmek ve bazı hamur işleri için uygundur.

1.5. Unun Taşıması Gereken Özellikleri










Buğday unu; yabancı tat, koku, canlı veya cansız böcek ve parçalarını
içermemeli,
Buğday unlarının nem oranı maksimum %14,5 olmalı, net un ağırlığı %14,5
rutubet esasına göre hesaplanmalı,
Ekmeklik buğday unları Tip 550, Tip 650, Tip 850 olarak adlandırılır. Tip 550,
Tip 650, Tip 850 nin %kül miktarları ise sırasıyla kuru maddede en çok 0.55, 0.65,
0.85 olmalı,
Kuru maddede protein miktarı ekmeklik unlarda minimum %10.5 ve özel
amaçlı unlarda minimum %7 olmalı,
Buğday unlarında asitlik, sülfürik asit cinsinden kuru maddede maksimum %
0.07 olmalı,
Buğday unlarının en az % 98’i 212 mikronluk 70 nolu elekten geçmeli,
Buğday unlarının ambalajlanmasında uygun torbalar kullanılmalı,
Ambalaj etiketinde, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği hükümlerine ek olarak
unun hangi amaçla kullanılacağı, maksimum kül ve minimum protein miktarları
bulunmalı,
Undaki katkı maddeleri, bulaşanlar, pestisit kalıntıları ile taşıma, depolama,
numune alma, analiz metodları, hijyen, tescil ve denetim esasları Türk Gıda Kodeksi
Yönetmeliği’ne ve Türk Gıda Kodeksi Un Tebliğine uygun olmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Unun özellikleri ile üretim ve satış yerlerinin, sağlık yönünden kontrolünü yapınız.
İşlem Basamakları

 Un üretim yerlerini ayırt ediniz.

 Un üreten işletmeleri kontrol ediniz.

 Un üretim aşamalarının sağlık
koşullarına uygunluğunu kontrol
ediniz.

 Çalışan personelin sağlık koşullarını
kontrol ediniz.

 Unlardan numune alınız.

Öneriler
 Un değirmenlerinin teknik ve hijyenik
özelliklerini incelemelisiniz.
 Un fabrikalarının teknik ve hijyenik
özelliklerini incelemelisiniz.
 Un değirmenleri ile un fabrikaları
arasındaki farklılıkları belirlemelisiniz.
 Gıda denetim formlarını hazırlamalısınız.
 Aydınlatma, havalandırma özelliklerine
dikkat etmelisiniz.
 İzin alınan gıda dışında üretim yapılıp
yapılmadığına dikkat etmelisiniz.
 İşyeri birimleri iş akım şemasına
uygunluğuna ve hijyenik özelliklerine
dikkat etmelisiniz.
 Çalışma İzni ve Gıda Üretim İzinleri, Gıda
sicili kayıtlarını incelemelisiniz.
 Buğdayın depolama koşullarının
uygunluğunu incelemelisiniz.
 Buğdayın temizleme koşullarının
uygunluğunu incelemelisiniz.
 Buğdayın tavlanması aşamasının
uygunluğunu incelemelisiniz.
 Buğdayın öğütme aşamasının uygunluğunu
incelemelisiniz.
 Unun elenme aşamasının uygunluğunu
incelemelisiniz.
 Unun ambalajlanma ve depolama
aşamalarının uygunluğunu incelemelisiniz.
 Kişisel hijyen kurallarına uyup
uymadıklarına dikkat etmelisiniz.
 Çalışan personelin portör muayenelerinin
yapılıp yapılmadığını incelemelisiniz.
 Çalışanların kişisel koruyucu ekipmanları
kullanıp kullanmadığını incelemelisiniz.
 Çalışanların sosyal tesislerinin
uygunluğunu incelemelisiniz.
 Kitleyi temsil edecek şekilde örnekleme
almalısınız.
 Farklı noktalardan alınan örnekleri paçal
yapmalısınız.
 Etiket bilgilerine dikkat etmelisiniz.
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 Numune sonuçlarını ilgili kurum ve
kuruluşlara bildiriniz.

 Uygun bir vasıta ve üst yazıyla laboratuvara
göndermelisiniz.
 Şahit numuneyi işyeri sahibi veya
sorumlusuna teslim etmelisiniz.
 Numune sonuçlarını resmi yazışma
kurallarına uygun olarak bildirmelisiniz.
 Numune sonuçlarını Türk Gıda Kodeksi ve
Gıda Tebliğlerine uygunluğunu
değerlendirmelisiniz.
 Türk Gıda Kodeksine ve Gıda Tebliğlerine
aykırı üretim ve satış yapanlar hakkında
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda
bulunmalısınız.
 Yapılan çalışmaların kayıtlarını düzenli
olarak tutup, arşivlemelisiniz.
 Yaptığınız çalışmaları düzenli olarak ilgili
kurum ve kuruluşlara göndermelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi, buğdayın öğütme işleminde tavlanmasını sağlamak için
eklenen su oranıdır?
A) % 30-40
B) % 5-8
C) % 2-4
D) % 15-20
E) % 1

2.

Aşağıdakilerden hangisi, buğday tanesinde en fazla önem arz eden ve öğütme
işleminde unun elde edildiği kısmıdır?
A) Kabuk
B) Ruşeyn
C) Embriyon
D) Endosperm
E) Perikarp

3.

Aşağıdakilerden hangisi, sert buğdaydan elde edilen, taneleri iri, glütence zengin
undur?
A) Tam buğday unu
B) Kek unu
C) Ekmelik un
D) İrmik
E) Hiçbiri

4.

Aşağıdakilerden hangisi, 100 kg buğdaydan elde edilen 70-80 kg undur?
A) Ekstra - ekstra un
B) Ekstra un
C) 1.Kalite un
D) 2.Kalite un
E) 3.Kalite un

5.

Aşağıdakilerden hangisi, ekmeklik unlarda minimum kuru maddede protein
miktarıdır?
A) %7
B) %9
C) % 12.5
D) %14.5
E) % 10.5

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Ekmeğin özellikleri ile üretim ve satış yerlerinin, sağlık yönünden kontrolünü
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Ekmeğin elde ediliş tarihçesini araştırınız.
Bölgenizde bulunan fırınlara giderek teknik ve hijyenik özelliklerini araştırınız.
Bölgenizde yetiştirilen ekmek çeşitlerini araştırınız.
Bölgenizde bulunan ekmek satış yerlerine giderek teknik ve hijyenik
özelliklerini araştırınız.

2. EKMEK
Ekmek; buğday, çavdar, arpa, darı ve mısır gibi tahıl unlarına, su, tuz, maya ve bazı
katkı maddelerinin katılması, yoğrulması, şekillendirilmesi ile elde edilen hamurun uygun
bir süre belirli koşullara sahip bir ortamda fermente edildikten sonra fırınlarda pişirilmesi ile
elde edilen temel gıda maddesidir.

Resim 2.1: Ekmek çeşitleri

2.1. Ekmeğin Beslenmedeki Yeri ve Önemi
Ekmek, temel gıda maddelerinden biridir. Günlük ekmek tüketimi bireylerin
özelliklerine, alışkanlıklarına, yaşam ve çalışma biçimlerine ve diyetlerinin bileşimine göre
değişir. Yetişkin kadın ve erkeğin ortalama günlük gereksinmeleri düşünüldüğünde; 300 gr.
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ekmek; enerjinin %30-36'sını, demirin %12-48’ini, proteinin %39-42’sini, kalsiyumun %957’sini, B1 vitamininin %27-63'ünü, B2’nin %12-30’unu, niasinin %15-27’sini karşılar.
Ekmek, sanıldığı gibi sadece karbonhidrat içeren boş kalori kaynağı bir besin değildir.
Ekmek iyi bir enerji kaynağı olduğu kadar, insan beslenmesinde esas olan protein, B
vitaminleri ve minerallerin çoğunluğunu enerji değerine oranlı şekilde içerir. Ekmeğin
protein kalitesi düşük olduğundan tek başına, özellikle büyüme çağındakilerin protein
gereksinimini karşılayamaz. Protein değeri yüksek olan yumurta, süt ve türevleri ve kuru
baklagiller gibi besinlerle karıştırıldığında protein kalitesi yükselir.

2.2. Ekmek Üretim Aşamaları
Ekmek denilince akla ilk önce buğday ekmeği gelir. Diğer ekmekler üretildikleri
tahılın adı ile adlandırılır (çavdar ekmeği, mısır ekmeği, yulaf ekmeği v.s.).
Ekmek üretim aşamaları sırasıyla;


Eleme ve Hamurun Yoğrulması: Ekmek yapımında kullanılacak un, hamur
yoğrulmadan önce iyi bir şekilde elenmelidir. Eleme işlemi; un içerisinde
bulunabilecek çuval lifi, ip gibi yabancı maddeleri undan ayırmak ve birbirine
yapışık halde bulunan un zerreciklerini ayırmak amacıyla yapılır. Eleme işlemi,
küçük fırınlarda bir elekle, büyük kapasiteli fırınlarda ise elek makineleri (sarsak
elek, fırçalı elek, dairesel hareketli elek, santrifüj etkili elek makineleri) ile yapılır.

Eleme ile un yüzeyi artar. Bunun sonucu olarak da unun su bağlama yeteneği artar ve
ekmek verimi yükselir.
Ekmek üretiminde ilk önemli işlem, hamuru oluşturmak üzere çeşitli maddelerin
karıştırılması, karışımın (hamurun) her tarafına aynı elastikiyet ve yoğunluğu kazandıracak
şekilde yoğrulmasıdır.

Resim 2.2: Hamurun yoğrulması



Fermantasyon: Yoğurmadan sonra hamurun belli bir süre mayalanması
(fermante edilmesi) gereklidir. Hafif, yüksek hacimli ve kaliteli bir ekmek üretimi
için fermantasyon şarttır.
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Tartma – Şekil Verme/Hamur işleme: Kazan fermantasyonu ile hamurun
pişirilmesi arasındaki sürede, hamur; kesme, yuvarlama, ara fermantasyon, şekil
verme, son fermantasyon, bıçak atma ve pişirme işlemleri yapılır.

Resim 2.3: Ekmek hamurunun kesilip şekil verilmesi



Pişirme: Ekmeğin ortalama pişirme sıcaklığı 220-245 derece, pişirme süresi ise
ekmek büyüklüğüne bağlı olarak 18-20 dakikadır.

Resim 2.4: Ekmeğin pişirilmesi ve fırından çıkarılması

2.3. Ekmek Üretiminde Temel Bileşenler
Ekmek hamuru hazırlarken yapının temelini oluşturan maddeler; un, su, maya ve
tuzdur. Çeşit ekmek yapımında kullanılan ayçiçeği, keten tohumu, haşhaş gibi maddeler de
ekmek için temel bileşen olarak kullanılır.

2.3.1. Un
Un, yarı işlenmiş bir gıdadır. Undaki ana bileşenler; gluten, nişasta, selülozik içerik,
şeker (karbonhidrat), yağ ve sudur.
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Buğday unu ilk bakışta beyaz ve homojen gibi görünse de yapı olarak elde edildiği
buğdayın özelliğine bağlı olarak farklılıklar gösterir. Bu nedenle modern un fabrikaları
standart un elde edebilmek için sürekli laboratuvar araştırmaları yapmakta ve istenilen
özelliğe uygun unları hazırlamaktadır. Genellikle elde edilmek istenilen unun kullanım
amacına göre farklı nitelikteki buğdaylar belirli oranlarda karıştırılarak buğday paçalı elde
edilir. Katkı maddeli ekmeklik unlar, katkı maddelerinin standart unlara katılmasıyla elde
edilir.

Resim 2.5: Ekmeklik un

Ekmeklik unda bulunması gereken özellikler;

Kendine özgü tat ve kokuda olmalı,

Acıma, ekşime, küflenme, kokuşma ve koku olmamalı,

Kendine özgü renk ve görünüşte olmalı, göze görünen yabancı madde
olmamalı,

Rutubet miktarı en çok %14,5 olmalı,

Ambar zararlısı, parça ve kalıntısı 6 cm çapındaki bir kağıt üzerinde en fazla 70
siyah nokta bulunmalı ve böcek kökenli her nokta 30µm ‘dan küçük olmalı,

Ağartma işlemi uygulanmamış olmalıdır.
Unun ekmekçilik açısından etkili olan en önemli özellikleri;

Gluten içeriği: Gluten maddesi hamurun iskeletidir. Mayalar tarafından
oluşturulan CO2 gazını hamur içinde tutarak hamurun kabarmasını ve
ekmeğin gözenekli bir yapıya sahip olmasını sağlar. Bunun için unun
gluten miktar ve kalitesi önemlidir. Glutenin esnek ve kopmaya dayanıklı
olması istenir. Kuvvetli unlardan elde edilen glutenler, uzatılmak
istendiğinde direnç gösterirler ve bırakıldıkları zaman tekrar eski
durumlarına dönerler. Zayıf unların özleri ise uzama işlemine direnç
göstermeyen ve kolayca uzayabilen karakterdedir.
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Unun su kaldırma yeteneği: Belirli kıvamda (yapıda) hamur elde etmek
için una katılan su miktarı, o unun su kaldırma yeteneği olarak
adlandırılır. Tüm çeşitler için önemli bir faktördür. Ekonomik açıdan da
unun fazla su tutması istenir. Bir unun su kaldırma kapasitesine protein
miktarı etki eder.
Unun inceliği: Un zerrelerinin iriliği ekmek kalitesi açısından büyük
önem taşır. İyi bir unda 105-150 mikron arasındaki parçacık oranı en az
%50 olmalıdır. Böyle unlarda parmaklar arasında tanecikler hissedilir.
Protein miktarı ve kalitesi: Unlarda bulunan azotlu maddeler bileşim
yapı ve niteliklerine göre dörde ayrılır: Albümin, globülin, gliadin ve
glütenin. Bu proteinler, öz oluşturan ve öz oluşturmayan proteinler olarak
da bilinir. Albümin ve globülin miktar ve nitelik bakımından ekmek
kalitesine önemli bir etkide bulunmazlar. Gliadin ve glutenin su ile
karıştığında, gluten adı verilen bir madde oluşturur. Buna, hamur özü
denir.
Diastatik etkinlik: Un elde ederken zedelenmiş nişastalar oluşur. Maya
hücreleri enzimlerin etkisi ile basit nişastaları kullanırken karbondioksit
gazı çıkarır. Bu gaz maya ile kabartılmış ekmeklerde fermantasyonda ve
pişirme sırasında etki gösterir. Mayalı ekmek yapımında ekmeğin
kabarmasını sağlayan CO2 gazı, unda bulunan zedelenmiş nişastadan
amilaz etkinliği ile oluşan, basit şekerlerin mayalar tarafından
parçalanması ile meydana gelir.

Undaki proteinlerin nitelik ve nicelikleri yanı sıra hamur fermantasyonu için gerekli
şekeri oluşturan amilazların aktivitesi ekmek kalitesine önemli ölçüde etki yapar. Özellikle
öz (gluten) kalitesi orta veya yüksek unlarla yapılan ekmeklerde, enzim yetersizliğinin etkisi
daha belirgindir. Ekmek yapımında amilazların etkisi yoğurma fermantasyon ve pişirme
sırasında önemlidir.

2.3.2. Su
Su, ekmek yapımındaki en önemli bileşiklerdendir. Ekmek yapımında toplam hamur
kitlesinin % 40′ını oluşturur. Kullanılan suyun miktar ve bileşimi, hamurun kalitesine
doğrudan etki eder.
Ekmek hamurunda kullanılacak su; içilebilir nitelikte, temiz, mikropsuz ve orta
sertlikte olmalıdır. Suda bulunan mineral maddeler hem gluteni kuvvetlendirici etki yapar
hem de maya için besin kaynağıdır. Mineral maddelerin aşırı miktarda bulunması da
istenmeyen bir durumdur. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan
özelliklere uygun sular kullanılmalıdır.
Ekmek hamurundaki su ;
Unun nişasta taneciklerinin şişmesini, buğday proteinlerinin elastik bir yapı
kazanmasını,

Alkol fermantasyonunun başlaması ve yayılması için gerekli yaş ortamın
oluşmasını sağlar.

Enzim ve mayalar da gerekli biyolojik değişimleri yapar.
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2.3.3. Tuz
Pratikte tuz katılmış hamurların kolay işlenir. Tuzun hamur içinde en önemli etkisi,
lezzet vermesidir. Genel tüketici yapısı tuzsuz ekmeği tercih etmez.
Normal ekmeklerde yasal olarak bulunması gereken tuz miktarı, kuru ekmek
maddesinin %1.50′i dir.
Ekmek yapımında kullanılan tuzun özellikleri;





Mevzuatta belirtilen özelliklere uygun,
Topaklaşmayı önleyecek ve çözünürlüğü kolaylaştıracak boyutta,
Fiziki olarak temiz, parlak ve beyaz renkli,
Nem çekici maddelerden arınmış olmasıdır.

2.3.3.1. Tuzun Hamur ve Ekmek Üzerindeki Etkileri














Tuz, verdiği lezzetin yanı sıra hamurun fiziksel özelliklerini de geliştirir,
Gluteni güçlendirerek yumuşamayı önler, mayanın çalışması üzerinde etkilidir.
Özü yumuşatıcı enzimlerin (proteazların) etkinliğini azaltarak özün yumuşamasını
önler. Mayanın çalışmasını dolayısıyla gaz oluşumunu ve hamurun olgunlaşmasını
düzenler,
Farklı mikroorganizmaların fermantasyonunu da kontrol ettiğinden istenmeyen
asitlik ve tadın oluşmasını engeller,
Ekmeğin küflenmesini geciktirir. Tuz katılmadan yapılan ekmekler 4. günde,
tuzlu ekmekler 7. günde küflenir,
Ekmeğe tat verir,
Glutenin direnç ve elastikiyetini arttırır,
Hamur stabilitesini arttırır,
Hamuru kolay işlenir hale getirir,
Ekmeğe daha büyük hacim verir,
Ekmekte düzgün ve ince gözenekli içyapı sağlar,
Ekmeğe güzel renk verir,
Ekmeğin raf ömrünü uzatır.

2.3.4. Maya
Ekmek ürünlerinde kabarıklık önemlidir. Kabaran ürünler; büyük hacimli, yapısal
olarak elastik bir içyapıya sahip, kesilirken kolay ayrılma ve görünüşe göre hafif olma
özelliğine sahiptir.
Ekmek ürünlerinde kabarma üç yolla elde edilir;




Maya ile biyolojik kabarma,
Kabartma tozu (sodyum ve amonyum bikarbonat) ile kimyasal kabarma,
Buhar ve hava ile fiziksel kabarma.
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Hiçbir işlem yapılmadan kendi haline bırakılmış bir hamur parçası bir süre sonra
değişikliğe uğrar; yumuşar, her yanından kabarcıklaşmalar başlar ve delikler oluşur. Belirgin
bir koku salar, tadında ekşimsi bir lezzet hissedilir. Hamurda görülen bu değişimlerin nedeni
un, su ve havadan geçen mikroorganizmalardır. Bakteri türündeki mikroorganizmaların
ortaya çıkardığı bu durum, doğal mayalanmadır. Ekmek ürünlerinin daha çabuk
kabarmalarını sağlamada, teknolojiden yararlanarak üretilen yapay mayalar kullanılmaktadır.
Maya fabrikalarında modern teknolojiler kullanılarak yaş, kuru, instant maya
üretilmektedir.


Yaş maya: Fermantasyon sonucu üretilen, % 70 su içeriği bulunan
ürünler yaş maya olarak adlandırılır. Ev ve endüstriyel kullanımlar için
farklı gramajlarda üretilir. Yaş maya 4°C de saklanır. Dayanma süresi
uygun koşullarda 3-4 haftadır.

Resim 2.6: Kullanıma Hazır Ekşi Maya







Aktif kuru maya: Yaş mayanın dayanma süresini arttırmak amacı ile su
yüzdesi % 7,5-8,3 düzeyine indirilerek üretilen mayadır; aktif kuru
mayanın sıcak su içerisinde ıslatılıp su alması (rehidrate )sağlanarak
kullanılır. Ekmek yapımında iyi özellik gösterir.
İnstant maya: Çabuk çözünmeyi sağlamak için kurutma teknolojisi ile
su içeriği %5′e düşürülmüş mayadır. Küçük granül yapıya sahiptir.
Islatmaya gerek olmadan doğrudan una katılarak kullanılabilir.
Şekerli instant maya (Ticari maya): Yüksek şekerli ortamlarda daha iyi
fermantasyon sağlayan mayadır. Böylece yüksek şekerli ürünlerde de
kabartma işlemi biyolojik olarak gerçekleşir.

2.3.5. Diğer Katkı Maddeleri
Ekmek yapımında, unun bileşimi ve özelliklerinden kaynaklanan bazı kusur ve
eksikliklerin giderilerek kalitenin yükseltilmesi, zaman ve işgücü tasarrufu sağlanarak
işletmelerin verimliliğinin arttırılması amacı ile çeşitli katkı maddeleri kullanılır.

21

Katkı maddelerinin kullanım nedenleri genel olarak;

Besin değerini arttırmak,

Raf ömrünü uzatmak,

Dokusal değişikleri sağlamak, (gözenek yapısı gibi)

İstenir tat değişikliği sağlamak,

Hastalık yapıcı mikroorganizmaların gelişmesini engellemek,

Görünümü güzelleştirmektir.
Ekmek hamuru hazırlarken temel bileşenlerin yanı sıra katkı maddeleri dediğimiz
yardımcı bileşenler kullanılır. Bunlar;


Antimikrobiyal maddeler: Küf gelişimini geciktirerek ekmeğin
küflenmeden daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlar. Günümüzde
ekmekçilikte kullanımı en yaygın antimikrobiyal madde, kalsiyum
propiyonattır. Kullanım dozu 100-400 g/100 kg un olarak tavsiye edilir.
Bunun yanında sodyum diasetat, sodyum propiyonat, sorbik asit de
benzer amaçla kullanılır.



Emülgatörler: Yağ bazlı maddelerdir, genellikle bitkisel esaslı yağlardan
elde edilir, emülgatörler ekmek yapımında hamurun özelliklerini düzeltici
maddeler olarak kullanılır. Emülgatör içeren hamurların yoğurma ve
fermantasyon toleransları fazla, gaz tutma kabiliyetleri yüksektir.

Emülgatörler genel olarak; üretimdeki değişikliklere karşı hamurun dayanıklılığını
arttırmak, hamura ilave edilen su miktarını arttırarak ekmeğin ve kalitesinin artmasına
yardımcı olmak, ekmeğin hacmini, kabuğun gevrekliğini, ekmek içi gözenek yapısı gibi
kalite özelliklerini geliştirmek, bayatlamayı geciktirerek daha uzun süre taze kalmasını
sağlar.





Tatlandırıcılar (sakkaroz, maltoz, fruktoz, glukoz): Fermantasyon
hızını, gaz oluşumunu ve hamurun yapısını etkiler. Hamurun fırında
pişmesine hacim, şekil ve yumuşaklık bakımından da etkisi vardır. Kabuk
rengi ve pişirme sırasında aroma maddeleri ile aroma oluşumunu sağlar.
Stabilizörler: Gıdaların fiziko-kimyasal özelliklerini koruyan
maddelerdir. En çok kullanılan, peynir suyu tozudur.
Oksidanlar: Unları olgunlaştırarak teknolojik özelliklerini iyileştirmek
ve unun rengini beyazlatmak amacıyla kullanılır. Unun olgunlaştırılması
için kullanılan oksidanlar yasalarla sınırlanmış olup un sanayinde en çok
askorbik asit kullanılır.

Potasyum bromat, kalsiyum bromat, potasyum iodat, kalsiyum iodat ve kalsiyum
peroksit bilinen diğer oksidanlardır; ancak kansorejen etki yarattıkları endişesi ile kullanımı
yasaklanmıştır.
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Enzimler: Un, alfa ve beta amilaz, proteaz ve lipaz gibi enzimleri içerir.
Un sanayinde kullanılan bu enzim preparatlarının temel olanları; alfa
amilazlar,
hemiselülazlar,
proteazlar,
glukoz
oksidazlar
ve
lipazlardır.Alfa amilazlar, tahıl veya mikroorganizmaların kültürlerinden
elde edilir; nişastanın şekerlere parçalanmasını sağlar.
Yüzey aktif maddeler: Yüzey aktif maddeler ekmek yapımında etki
mekanizmaları itibari ile hamur güçlendiriciler ve bayatlamayı
geciktiriciler olarak iki grupta incelenir. Günümüzde hamur güçlendirici
olarak kullanılan başlıca yüzey aktif maddeler; mono ve digliseridlerin
diasetil tartarik asit esterleri, sodyum steoril laktilat , kalsiyum steoril
laktilatdır. Yumuşatıcı olarak kullanılanlar ise mono ve digliseridler,
gliserol monostearat ve mono propilen glikoldur. Lesitin ise her iki
grubun özelliklerine de sahip olan bir yüzey aktif maddedir.
Jelleştiriciler ve kıvam artırıcılar ( Gum): Jel oluşturarak hamurun
kıvamını artırır ve işleme kolaylığı sağlar. Guar gum, keçiboynuzu tozu
gibi gumlar bu amaçla kullanılabilir.
Askorbik asit: Antioksidan olarak bilinmesine rağmen oksidan olarak
kullanılır. Askorbik asit, özellikle mekanik hamur olgunlaştırma
yöntemiyle ekmek yapımında kullanılan, hamur ve ekmek niteliklerini
iyileştirici bir maddedir. Günümüzde ekmek yapımında yaygın bir
biçimde kullanılan katkı maddelerinden biridir.
Yağlar: %1 katı yağ kullanıldığında ekmek hacminde ve yapısında
büyük bir gelişme sağlar. %3 likit yağ ve hidrojenize yağ olumsuz
gelişme sağlar.
Süt ve süt ürünleri: Süt, süttozu, peyniraltı suyu tozu gibi süt ürünleri
besleyici özelliklere sahip olduğundan ekmek hamuruna eklendiğinde,
ekmeğin besin değerini artırır.
Malt unu: Malt unu, ekmek üretiminde kullanılan en eski katkı
maddelerinden biridir. İçinde bulunan malt şekeri ve enzimler mayanın
çalışmasını kolaylaştırır. Ekmek kabuğunun güzel renkli olmasını sağlar.
Malt unu, ayrıca hamurda zayıflık yaratan bazı enzimleri içerdiği için
dikkatli kullanılmalıdır.
Amilazlar: Ekmek yapımında katkı maddesi olarak çeşitli enzimler
kullanılmakla birlikte, bunlardan en yaygın olanı amilaz preparatlarıdır.
Ancak özellikle son yıllarda selülotik ve lipolitik enzim preparatları da
ekmek katkılarında kullanılır. Nişastayı (zedelenmiş ve jelatinize olmuş)
fermente olabilir şekerlere, CO2 ve etil alkole çevirerek maya
fermentasyonunun gerçekleşmesine yardımcı olur.
Soya unu: Soya unu, içerdiği yüksek protein ve yağ sayesinde beslenme
açısından önemli bir katkı maddesidir.

2.4. Ekmek Çeşitleri
Ekmek çeşitleri; buğday unundan veya buğday ununa, belirtilen miktarlarda diğer tahıl
unları ve gerektiğinde çeşni maddeleri ilave edilerek tekniğine uygun olarak üretilen
ekmeklerdir.
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Tam buğday ekmeği: Tam buğday unundan tekniğine uygun olarak üretilen
ekmektir.

Kepek ekmeği: Buğday ununa en az % 10 en fazla % 30 oranında kepek ilave
edilip tekniğine uygun olarak üretilen ekmektir.

Resim 2.7: Kepek ekmeği



Çavdar ekmeği: Buğday ununa en az % 30 en fazla % 50 oranında çavdar unu,
çavdar kırması veya çavdar ezmesi ilave edilip tekniğine uygun olarak üretilen
ekmektir.

Resim 2.8: Çavdar ekmeği



Yulaf ekmek: Buğday ununa en az % 15 oranında yulaf unu, yulaf ezmesi,
yulaf kepeği, yulaf kırığı veya bunların karışımı ilave edilip tekniğine uygun olarak
üretilen ekmektir.

Resim 2.9: Cevizli-üzümlü- yulaflı ekmek

24



Mısır ekmeği: Buğday ununa en az % 20 en fazla % 50 mısır unu, mısır irmiği
ilave edilip tekniğine uygun olarak üretilen ekmektir.

Resim 2.10: Mısır ekmeği



Karışık tahıllı ekmek: Buğday ununa her birinden en az % 5 oranında olmak
üzere; mısır, arpa, yulaf, çavdar, pirinç, triticale unları, kırmaları veya ezmelerinden
en az üçü ilave edilip tekniğine uygun olarak üretilen ekmektir.

Vakfıkebir (Trabzon ekmeği): Normal mayalı hamurun bekletilmesiyle
asitliği yükselen ekşimiş hamurun, 4-8 saatlik fermantasyon süresi ile kabartılarak
180-200°C de pişirilmesi sonucu elde edilen ekmektir.

Resim 2.11: Trabzon –Vakfıkebir Ekmeği



Diğer ekmek çeşitleri: Bir veya birden fazla tahıl unu, tahıl ezmesi, tahıl
kırması, tahıl irmiği, buğday ve arpadan elde edilen malt unu, soya unu, bitkisel yağ,
süt ve süt türevleri, bitkisel lif veya diğer çeşni maddelerinden bir veya birkaçının
ilave edilmesi ile tekniğine uygun olarak üretilen ekmek çeşitleridir.

Resim 2.12: Ekmek çeşitleri
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2.5. Ekmek ve Ekmek Çeşitlerinin Özellikleri
Ekmek ve ekmek çeşitlerinin özellikleri üç grupta incelenir.

2.5.1. Dış Özellikler







Bakıldığında iyi pişmiş, kabarmış, kendine has görünüşte, kokuda ve kabuk
renk dağılımı olabildiğince homojen olmalıdır. Basık ve yanık olmamalıdır.
Ekmek, en az 300 gram ağırlıktan başlayarak 50’şer gram arttırılmak suretiyle
piyasaya sunulur. Ekmek çeşitleri çeşitli ağırlıklarda üretilebilir.
Ekmek ve ekmek çeşitleri, sadece fırında ambalajsız olarak tüketime
sunulabilir. Şartlara uygun olarak ambalajlı olarak tüketime sunulmalıdır.
Üretici firma adı, adresi, üretim yeri, net ağırlığı, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’ndan alınmış üretim izin tarih ve sayısı ile ilgili bilgiler içeren etiketler
tüketicinin göreceği yerlerde bulundurulmalıdır.
Ekmek çeşitlerinin etiketlerinde, tanımlarda ifade edilen isimler ve un
çeşitlerinin yüzde oranları belirtilmelidir. Ekmeğe özelliğini veren bileşen, ekmeğin
adı ile birlikte belirtilmeli ve yüzde oranı verilmelidir.
Ekmeğe, herhangi bir katkı maddesi katılmamışsa etiket üzerinde ekmek adı ile
birlikte "katkısız" ifadesi kullanılır."

Resim 2.13: Ekmeğin görünüşü

2.5.2. İç Özellikleri


Kesildiği zaman iç kısmı süngerimsi yapıda, gözenekler mümkün olduğunca
homojen olmalı, büyük hava boşlukları bulunmamalı,

Hamur ve yapışkan olmamalı, karışmamış halde un, tuz katkı maddeleri,
bunların topakları ve yabancı madde bulunmamalı,

Rengi beyaz krem ve homojen olmalı,

Kendine has tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku hissedilmemelidir.
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Resim 2.14: Ekmeğin iç görüntüsü

2.5.3. Kimyasal Özellikler
Ekmek çeşitlerinin kimyasal özellikleri aşağıdaki tabloya uygun olmalıdır.
Rutubet
%(m/m) en çok

Ürün
Ekmek

38

Tam Buğday
Ekmeği

42

Tam Buğday Unlu
Ekmek

42

Çavdarlı Ekmek

43

Kepekli Ekmek

43

Yulaflı Ekmek

43

Mısırlı Ekmek

42

Diğer Ekmek
Çeşitleri

---

Kül (tuz hariç)
(m/m)(kuru maddede)

Tuz % (m/m)
en çok
(kuru maddede)

En az 0,65
En çok 1,1
En az 1,2
En çok 2,9
En az 1,1
En çok 2,5
En az 0,7
En çok 2,5
En az 1,2
En çok2,5
En az 0,7
En çok 1,5
En az 1,1
En çok 2,0
---

Tablo 1.5: Ekmek ve ekmek çeşitlerinin kimyasal özellikleri

Ekmeğin rutubeti aşağıdaki formül ile hesaplanır.
100 (M1-M2)
% Rutubet= ------------------M1
M1: Numunenin başlangıçtaki ağırlığı (g)
M2: Numunenin kuru ağırlığı (g)
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1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Kaliteli bir ekmeğin;









Rengi açık kahverengi ve parlak görünümlü olmalı,
Büyük hacimli ve basık olmamalı,
Çizgi yeri açılmamalı ve sert bir yapı oluşturmamalı,
Yüzey çatlamamış olmalı,
Fazla uzun ve uçları yanmış olamamalı,
Gevrek olmamalı,
Kesildiğinde deforme olmamalı,
İçi parlak olmalıdır.

2.6. Ekmeklerde Görülen Hata ve Kusurlar
Ekmek yapımın üretimden, katılan maddelerden, fırından, ustalık ve malzemeden
kaynaklanan hatalar sonucu kusurlu ekmek üretilebilir. Örneğin; yanlış tipte un, taze un, az
tuz kullanımı, yeterli olmayan yoğurma, aşırı fermantasyon, soğuk fırın, fazla pişirme, çok
sıcak fırın, kötü hammadde kalitesi, dengesiz üretim formülü, paketleme öncesi çok fazla
soğutma gibi nedenlerle kusurlu ürünler ortaya çıkabilir. Bunların sonucu; ekmekte düşük
hacim, aşırı hacim, soluk veya koyu kabuk rengi, kalın kabuk, kabuğun ayrılması, bozuk
gözenek yapısı, ekmek iç rengi bozukluğu, iri gözenekler, farklı renklerde tabakalar, ekşilik,
zayıf lezzet, kötü koku gibi hatalar oluşabilir.
Ekmek kontrolünde; ekmeğin iç ve dış özelliklerinin duyusal kontrolü yapılır.
Laboratuvar analizi için ekmek fırından çıktıktan 2 saat sonra örnek alınarak analiz ettirilir
ve sonucuna göre işlem yapılır.

2.6.1. Ekmeğin Bayatlaması
Bayatlama; ekmek piştikten sonra oluşan ve organizmaların neden olduğu
değişmelerin dışında kalan diğer değişmelerin tümü olarak tanımlanır.

Resim 2.15: Bayat ekmeğin görüntüsü

Bayatlama sırasında ekmeğin özelliklerinde değişmeler meydana gelir. Bunlar;
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Tad ve koku değişimi,
Sertliğin artması,
Ekmek içi ufalanmasının artması,
Ekmek içinin opaklığının artması,
Ekmek içinin su bağlama kapasitesinin azalması,
Ekmek içinden ekstrakte edilebilir çözünmüş nişasta miktarının azalması,
Nişastanın amilaz enzimine duyarlılığının azalması.

Ekmek fırından çıktığında % 2-5 oranında su içeren kabuk kurudur. Bu koşullarda
ekmek kabuğu gevrek bir yapıda olup tüketicinin istediği özelliklere sahiptir. Ancak
depolanma süresi ile birlikte ekmeğin iç kısmındaki su kabuğa doğru yayılmakta ve kabuk,
gevrekliğini veya çıtırlığını kaybederek kırılgan olmayan yumuşak bir yapı kazanmaktadır.
Belirli formülasyon ve işlem değişkenlerinin uygulanması ile bayatlama hızı az da
olsa yavaşlatılabilir, ekmeğin daha yumuşak olarak üretilebilmesi ve daha uzun süre taze
olarak saklanabilmesi, temel olarak yüzey aktif maddelerinin kullanımı ile mümkündür.

2.6.2. Ekmekte İsrafın Önlenmesi
Ekmek israfının önlenmesi için alınacak tedbirler;












Ekmeğin gramajının azaltılması,
Üretiminin ihtiyaca göre plânlanması,
Raf ömrü uzun olan ekmek üretilmesi,
Orta derecede bayatlamış ekmeklerin düşük fiyattan satılması,
Satılmayan ekmeklerin, galeta unu, kurutulmuş ekmek gibi başka gıda
maddelerinin üretiminde kullanılması,
Lokanta, yatılı okul, hastane, kışla gibi toplu yemek tüketilen yerlerde ekmeğin
dilimlenerek sunulması,
Evlere ihtiyaç olduğu kadar ekmek alınması,
Ekmeğin bozulmadan ve bayatlamadan muhafaza edilip tüketilmesi,
Ekmeğin oda sıcaklığında veya buzdolabında değil, derin dondurucuda
saklanması,
Bayatlamış ekmeklerin papara, tirit gibi yemeklerde değerlendirilmesi,
Küflü olmamak şartıyla değerlendirilme imkânı olmayan bayat ekmeklerin
hayvan yemi olarak kullanılması, ekmek israfını azaltıcı önlemler olarak sıralanır.

2.7. Un ve Unlu Mamul Üretim ve Satış Yerlerinin Denetimi
Ekmek, simit, galeta, sandviç, tost ekmeği, börek, pasta, çörek, pide, lahmacun, pizza
fırınları, yufka, kadayıf vb. üretim yerleri, makarna, şehriye, irmik, güllaç gibi unlu gıda
maddesi üretim ve satış yerleri genel olarak aşağıdaki şartlara uymalıdır.

2.7.1. Ekmek ve Benzeri Unlu Mamullerin Üretim Yerlerinin Taşıması Gereken
Teknik ve Hijyenik Özellikler
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Çevrelerinde kirlenmeye yol açabilecek yerler ile hayvan barınakları
bulunmamalı,
Ruhsatlandırılması esnasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak
değerlendirilmeli,
Çalışan işçilerin uyması gereken hususlar göz önüne alınmalı ve işçilerin
kullanacağı lavabo, tuvalet, soyunma, giyinme yerleri planlanmalı,
Fırınlar ayrı biçimde, müstakil binalarda kurulmalı ve binanın tamamı sadece
fırın ve müştemilatına tahsis edilmeli,
Çalışanların ortamdan etkilenmemesi ve üretim faaliyetlerinde kolaylık ve
havalandırmanın daha iyi sağlanması amacı ile fırın tavan- taban yüksekliği en az 4
metre olmalı,
Fırın veya fabrikalar, sağlık ve çevre şartlarına göre bütün ünitelerin toplamı,
büyük şehirlerde 400 m², diğer il merkezlerinde 300 m², ilçelerde 200 m², diğer
yerleşim bölgelerinde ise ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalı,
Ekmek taşıma kapları, mamulü dış etkilerden koruyacak özellikte olmalı,
etiketlenmeli, bu etiketlerde üreticinin ismi, ticarî ünvanı, adresi, unun randımanı,
türü yazı ile yazılmalıdır.
Ekmek fabrikalarının her bölümünün duvarları 2 m yükseklikte fayans veya iyi
cins mermer ile kaplı olmalı, idare odaları, yemekhaneler, soyunma, giyinme odaları
ile jeneratör grubu odaları yağlı boyanmış olmalı,
Ekmek üretimi yapan yerler merkezî ısıtma sistemi ile ısıtılmalı,
Lüzumlu görülen pencerelere haşaratların ve başıboş hayvanların tesise
girmemesi için tel kafes takılmalı,
Fabrikada işçi yatırılmamalı, yatakhaneler, fabrika binası dışında tamamen ayrı
olarak tesis edilmeli,
Fabrikanın teras veya uygun bir yerinde su deposu bulunmalı ve bu depo
otomatik olarak çalışmalı,
Un deposu, harman yeri, hamurhane, hamur dinlendirme odaları, yemekhane,
soyunma, giyinme odası, banyo ve tuvalet bölümlerinde yeterli ve uygun büyüklükte
pencere, olmadığı takdirde hava temizleme tertibatı konmalı,
Tezgah, 1m yüksekliğinde, diğer yerlerden yeterli genişlikte gezinti aralığı ile
ayrılmış bulunmalı, tezgahın genişliği, üzerine çıkılmaksızın ekmeklerin uzanılıp
alınabileceği şekilde olmalı,
Pasa bezi kullanıldığında, yeterli sayıda olmalı ve kirlenmiş pasa bezleri
yıkanmadan tekrar kullanılmamalıdır.
Üretim bölümlerinde çalışanlar beyaz iş gömleği, başlık giymeli, önlük takmalı
ve kişisel hijyene uymalı,
Ekmekler; içi tamamen çinko veya galvanizle saç döşenmiş, toz girmeyecek
şekilde kapalı, kapıları yan veya arka kısımdan açılan, üzerinde fabrika sahibinin
veya firmanın ismi yazılı ve raf tertibatlı özel motorlu araçlarla taşınmalı,
Ekmeğe katılan katkı maddeleri, , pestisit kalıntıları, ambalajlama, etiketleme,
işaretleme ve numune alma işlemleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun
olmalı.
Ekmek tebliğinde yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin,
ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında Ekmek Tebliğine uymalı,
İmar Yasasına göre yapı kullanımı alınmamış iş yerlerinde çalışmaya izin
verilmemelidir.
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2.7.2. Ekmek ve Unlu Mamul Üretim Yerlerine Ait Bölümlerin Özellikleri


Un deposu: Fabrika kapasitesinin 7 günde işleyeceği miktarı alabilecek
büyüklükte ve tabanı kalın doğramadan tahta ızgaralarla kaplanmış olmalıdır. Bu
bölümün uygun bir yerine, en az iki adet boş çuval silkme makinesi monte edilmiş
olmalıdır. Tamamı kuru, havadar ve temiz olmalı, unlar çuvallı olarak ızgaralarda
veya paslanmaz çelikten yapılmış hijyenik silolarda depolanmalıdır.

Resim 2.16: Un deposu

Ekmeklik unlar, öğütüldükten sonra hemen kullanılmaz. Yaz aylarında en az iki hafta,
kış aylarında ise üç hafta kadar depolayarak dinlendirilmeleri gerekir. Bu dinlenme sırasında
un havanın oksijeni ile temas ederek oksidasyona uğrar. Kuvvetlenir, rengi ağarır. Bu sürece
olgunlaşmada denir. Unun olgunlaşması sonucu hamurun işlemesi kolaylaşır. Yüksek
randımanlı unlarda daha kısa sürede olgunlaşma olur.
Unu depolarken belirli kurallara uymak gerekir. Isı, nem ve ışık en çok dikkat
edilmesi gereken konulardır. Nispi nem %55-65, sıcaklık 24-27 oC, un nemi %14'ün altında
bulunduğu şartlar, haftalık normal bir olgunlaşma periyodu için optimal sayılır.
Uygun olmayan depolama sonucu unda rutubet oluşabilir. Un deposu rutubetsiz, temiz
ve havadar olmalı, çuvallar düzgün bir şekilde ızgaralar üzerine istiflenmelidir.
Rutubetli unun kendine has bir kokusu vardır. Görünüşü pütürlü gibidir. Ele alınıp
avuç içinde sıkıldığında, şekil alır ve aldığı şekilde bozulmadan kalır.


Harman yeri odası: Odanın içinde, en az yerden 50 cm yükseklikte, etrafında
dolaşılabilen havuz şeklinde bir harman yeridir. (İç kısmı fayans ile kaplanmış
olmalıdır.)

Hamurhane: Alanı en az 50 m², yüksekliği 3 m ve işçiler için 4 m³ hava hacmi
olan alandır. Hamurhanede, kapasiteyi karşılayacak büyüklükte en az 2 hamur
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yoğurma makinesi, daima çalışır durumda bulundurulmalıdır. Su, hamur yoğurma
makinelerine akar su tertibatı ile temin edilmeli, hamura konacak tuz, madenî
kaplarda eritilerek ve süzülerek ilâve edilmelidir. Bu bölümün uygun bir yerine
kapasiteyi karşılayacak güçte ve adette, kesme, tartma, şekillendirme makineleri
monte edilmiş olmalıdır. Tuz, şeker, katkı maddeleri, çeşni ayrı bir yerde
ambalajlanmış veya özellikleri bozulmayacak şekilde korunmuş olmalıdır.

Resim 2.17: Hamur yoğurma ünitesi



Hamur dinlendirme ve fermantasyon ünitesi: Mevsime göre sıcaklığı
dışarıdan kontrol edilebilen, sıcak ve soğuk hava temin edebilen sistemle donatılmış,
tamamen müstakil olarak tesis edilmiş ünitedir. Duvar ve tabanı kolay temizlenebilir
paslanmaz çelik, mermer ve benzeri ile yapılmış olmalıdır. Bu bölümler hamur
tekneleri ve pasa arabalarının rahatlıkla hareket edeceği büyüklükte olmalıdır.

Modern ekmek fırınlarında hazırlanan hamur, kesme ve tartma makinelerine sevk
edilerek hassas gramaj ayarıyla hamurun sürekli standart bir ağırlıkta olması, elektronik
fermantasyon sistemi ile hamurun istenilen büyüklüğe ulaşması ve hem ısının hem de nemin
sürekli kontrol altında tutulması sağlanır.

Resim 2. 18:Hamur dinlendirme ve fermentasyon odası
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Tuz odası: Ekmek üretim kapasitesine göre en az 3 ton ince temiz tuzu
alabilecek büyüklükte, içi fayans veya mermer ile kaplı müstakil bir odadır.

Pişirme Tesisi: Taban yüzeyi katı yakıt ile ısıtılmayacak, ısı dolaşımını temin
eden kanallar veya borularla tamamen dışarıdan bir ısıtma sitemi ile ısıtılan yerdir.

Ekmek pişirme ünitesi: Doğrudan veya dolaylı ısıtma sistemi olabilir. Ancak,
doğrudan ısıtmalı sistemde mazot, fuel-oil, petrokok, yanık yağ emdirilmiş talaş ve
benzeri yakıtların kullanılmaması gerekir. Bu sistemde is, kül gibi yakıt artıklarının
hamur ile temas etmemelidir. Üretim yerinde; biri buhar havalandırma ve diğeri atık
gaz olmak üzere iki adet baca sistemi bulunmalıdır. Dolaylı ısıtmalı fırınların,
rutubet ve sıcaklık ayarı yapılabilmelidir.

Resim 2.19: Ekmek Pişirme ünitesi










Mamul dinlendirme: Ambalajlama ve depolama işlem yeri paslanmaz
materyal, mermer veya sert ahşaptan yapılmış, yerden en az 50 cm yükseklikte
olmalıdır.
Satış yeri: Ürünün satışa sunulduğu tezgah; kolay temizlenebilir mermer,
fayans, paslanmaz materyal ve benzeri malzemeden yapılmalıdır. Satış bölümü
tercihen tesisin ön cephesinde olmalı ve diğer bölümlerden bir bölme ile ayrılarak
müstakil hale getirilmelidir.
Yemekhane: Çalışan işçilerin sayısına göre ihtiyacı karşılayacak büyüklükte
olmalı, yemekhaneden ayrı bir bölümde lavabo bulunmalıdır.
Soyunma ve giyinme odası: İşçi sayısına göre yeterli büyüklükte olmalı ve
içinde işçilerin iş elbiseleri ile diğer giyim eşyalarını asabilecekleri ayrı bölümlü
dolaplar bulunmalıdır.
Banyolar: İşçi sayısına yetecek adette, sıcak su tertibatlı ve duş şeklinde
olmalıdır.
Tuvalet ve lavabolar: İşçi sayısına göre yeterli sayıda tuvalet ve lavabo iki ayrı
bölüm halinde olmalıdır.
Jeneratör odası: Elektrik kesintisi durumunda tesisi çalıştırmak ve aydınlatmak
için uygun bir jeneratör gurubu monte edilmeli ve daima çalışır halde
bulundurulmalıdır.

2.7.3. İş Yerinde Bulunması Gereken Alet, Ekipman ve Özellikleri


Un eleği: Otomatik çalışan, un içinde gözle görülebilen bütün yabancı
maddeleri ayırabilen, her kullanımdan sonra kolay temizlenebilen bir özellikte,
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harman yeri ile hamur hane arasındaki bir bölümde, fabrikanın çalışma temposuna
uygun olacak şekilde monte edilmiş ve daima çalışır halde olmalıdır.

Yoğurucular: Hamuru istenilen sürede ve etkin olarak yoğurabilecek, en az iki
hız kademesinde çalışabilecek kapasitede, hamurla temas eden kısımları yıkamaya
ve dezenfeksiyona uygun, paslanmaz materyalden yapılmış olmalıdır. Hamur,
yoğurucudan kolayca alınmalıdır.

Resim 2.20: Hamur yoğurma makineleri



Hamur kesme, tartma ve şekil verme ekipmanı: Değişik büyüklükte, hamur
işlemeye uygun, paslanmaz materyalden yapılmış ve kolay temizlenebilir özellikte
olmalıdır.

Hamur işleme masaları ve tekneleri: Pasa arabaları gibi hamurun işlenmesi,
fermantasyonu, şekil verilmesi gibi işlemler sırasında kullanılan ekipman, sert ağaç,
mermer ve paslanmaz materyalden yapılmalıdır. İçerisinde hamur parçacıkların
kalabileceği delik, çatlak, pürüz bulunmamalı ve kolay temizlenebilir nitelikte
olmalıdır.

Ağırlık, hacim, sıcaklık ve benzeri ölçü aletleri: Kontrol ve ayarları yapılmış,
çalışır durumda olmalıdır.
Yukarıda ifade edilen ekipmana ilâve olarak, kolayca yıkanabilir dezenfekte edilebilir
nitelikte karıştırıcılar, bıçaklar, kürekler, pasa arabaları, taşıyıcılar, maya ve tuz çözeltileri
hazırlama kapları, ekmek taşıma kasaları ve üretimin gerektirdiği diğer araçlar bulunmalıdır.

2.8. Ekmek Satış Yerleri
Sıhhi müessese olarak ruhsatlandırılan ekmek satış yerleri aşağıdaki şartları taşımalı;





Belediyeden, ekmek satış belgesi alınmadan ekmek satışı yapmamalı,
Zemin; mozaik, beton, şap gibi yıkanabilir su geçmez madde ile kaplı olmalı,
Ekmek bayileri, ekmek ürünlerinden başka bir ürün satmamalı,
Ekmekler, fırınların ekmek satış bölümlerinde, ekmek bayilerinde ve bakkal
dükkanlarının kapalı bir bölümünde, zeminden en az yarım metre yükseklikte, raflı,
tamamen camekanla kapalı bölümlerde satışa sunulmalı, Bu bölümlerin dışına
ekmek konulmamalı ve açıkta bulundurulmamalıdır. Başka yerlerde ekmek satışı
yasaktır.
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Ekmek satılan yerlerde, otomatik ibreli ve hassas, tek kefeli tartı
bulundurulmalı,

Taze ve bayat ekmekler ayrı yerlere konulmalı, üzerlerine taze ve
olduklarını gösterir etiketler konulmalıdır. Pişirilmesinin üzerinden 24 saat
ekmekler bayat sayılmalı,

Ekmeğin cinsi, randımanı, rutubet derecesi, fiyatı, imal edildiği
belirtilmelidir.

terazi
bayat
geçen
fırın,

Resim 2.21:Ekmek satış yeri

2.9. Ambalajsız Olarak Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Üretim
Depolama Dağıtım ve Satış Aşamalarının Taşıması Gereken
Kurallar
 Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler ile temas eden malzeme, alet
ve ekipman; gıda ile temasa uygun, yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin veren
madde ve malzemeden yapılmalı. Bulaşma riskini engelleyecek biçimde üretilmeli,
kullanıma hazır, bakımlı ve iyi şartlarda tutulmalıdır.
 Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin ekmek kasalarına, ekmek
kasalarının da ekmek taşıma araçlarının içine bulaşma riskini engelleyecek biçimde
yerleştirilmesi gerekir.
 Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler; dış etkenlerden zarar görmeyecek
şekilde tamamen kapalı, un ve unlu mamullerin taşınması dışında herhangi bir
taşıma işleminde kullanılmayan, tavan, zemin ve duvarları su geçirmeyen, zararlı ve
mikroorganizmaların yerleşmesine izin vermeyen, pürüzsüz, kolay temizlenebilen
ve dezenfekte edilebilen malzemeden yapılan taşıtlarda taşınmalıdır.
 Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler satış noktasına getirildiğinde, ekmek
kasaları açıkta bırakılmamalı, zemin ve dış ortamla teması engellenmeli, palet
üzerinde olacak şekilde temiz bir ortama konulmalıdır.
 Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler; satış yerlerinde alıcının el değmesini
engelleyecek şekilde ekmek dolabında veya tezgâhında muhafaza edilmeli ve satıcı
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kontrolünde satılmalıdır. Satış sırasında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen
ürünler, bir ambalaj malzemesine sarılarak veya içine konularak tüketiciye arz
edilir. Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin satışa sunulduğu ekmek
dolapları veya tezgâhları açıkta bırakılmayacak şekilde kapalı bir ortama konulur.
Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin muhafaza edildiği ekmek dolabında
veya tezgâhında alıcının rahatlıkla görebileceği büyüklükte uygun etiket yer alması
zorunludur.
Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin taşınması ve satışı sırasında çalışan
tüm personelin, kişisel temizliğini sürdürmeye azami itina göstermesi, uygun ve
temiz kıyafet giymesi ve koruyucu eldiven kullanması zorunludur.
Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler; sadece ilgili mevzuatta
belirtilen hijyen ile ilgili kriterleri karşılayan yerlerde piyasaya arz edilir. Ambalajsız
olarak piyasaya arz edilen ürünler, kasap, manav ve pazar gibi yerlerde piyasaya arz
edilemez.
Un ve unlu mamulleri tüketiciye arz eden yerler; tam buğday ekmeği ve/veya tam
buğday unlu ekmek ve/veya kepekli ekmek de bulundurmak zorundadır.
Un ve unlu mamul üretim ve satışı ile ilgili faaliyet gösteren gıda işletmecileri
sorumluluk alanları ile ilgili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda
eğitilmelerini sağlamalıdır. Verilecek eğitimlerle ilgili olarak Bakanlık; ilgili meslek
federasyonu, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ekmeğin özellikleri ile üretim ve satış yerlerinin, sağlık yönünden kontrolünü yapınız.
İşlem Basamakları

 Ekmek üreten işyerlerinin ünitelerini
ayırt ediniz.

 Ekmek üreten işyerinin kontrolünü
yapınız.

Öneriler
 Un deposu, harman yeri odası ve hamur
hanenin teknik ve hijyenik uygunluğunu
incelemelisiniz.
 Hamur dinlendirme ve fermantasyon
ünitesi, tuz odası, pişirme tesisi, ekmek
pişirme ünitesi mamul dinlendirme
yerlerinin teknik ve hijyenik uygunluğunu
incelemelisiniz.
 Satış yeri, yemekhane, soyunma ve
giyinme odası, banyolar, tuvalet ve
lavabolar, jeneratör odasının teknik ve
hijyenik uygunluğunu incelemelisiniz.
 İşyeri birimlerinin iş akım şemasına
uygunluğunu incelemelisiniz.
 Kontrol için gerekli malzeme ve denetim
formlarını hazırlamalısınız.
 Kontrol ekibini, en az iki kişilik ekipten
oluşturmalısınız.
 Çalışma İzni ve Gıda Üretim İzinleri, Gıda
sicili kayıtlarını incelemelisiniz.
 İzin alınan gıda dışında üretim yapılıp
yapılmadığını incelemelisiniz.
 Ekmeklere katılan hammadde ve yardımcı
maddelerin mevzuata uygunluğunu
incelemelisiniz.
 Kullanılan alet, ekipman ve kapların, pasa
bezlerinin, ekmek kasaların teknik ve
hijyenik uygunluğunu incelemelisiniz.
 İşyeri birimlerinin iş akım şemasına
uygunluğunu incelemelisiniz.
 Kontrol formlarını 2 suret doldurmalısınız.
 Kontrol formlarını işyeri sahibi ve
sorumlusuna imzalatmalısınız.
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 Çalışan personeli kişisel hijyen
kurallarına uyup uymadığını kontrol
ediniz

 Ekmeklerin duyusal (organeleptik)
kontrollerini yapınız

 Ekmekten numune alınız.

 Numune sonuçları ile ilgili kurum ve
kuruluşlara bilgi veriniz

 Çalışanların saç, sakal ve tırnaklarının
uygunluğunu incelemelisiniz.
 Kişisel koruyucu önlük, eldiven, maske ve
benzeri kıyafetlerinin uygunluğunu
incelemelisiniz.
 Çalışan personelin sağlık muayenelerinin
yapılıp yapılmadığını incelemelisiniz.
 Ekmeğin kabuk rengini, kokusunu,
sertliğini, şeklinin mevzuata uygunluğunu
incelemelisiniz.
 Ekmeğin iç kısmının homojen yapıda,
beyaz krem renkte, kendine has tad ve
kokuda olup olmadığını incelemelisiniz.
 Ekmeğin içinde topaklaşmış un, tuz
kalıntıları ve yabancı madde bulunup
bulunmadığını incelemelisiniz.
 Ekmek fırından çıktıktan iki saat sonra
örnek almalısınız.
 Kitleyi temsil edecek şekilde örnekleme
yapmalısınız.
 Uygun bir vasıta ve üst yazıyla
laboratuvara göndermelisiniz.
 Şahit numuneyi işyeri sahibi veya
sorumlusuna teslim etmelisiniz.
 Numune sonuçlarını Türk Gıda kodeksi ve
Gıda Tebliğlerine uygun
değerlendirmelisiniz.
 Türk Gıda Kodeksine ve Gıda Tebliğlerine
aykırı üretim ve satış yapanlar hakkında
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusu
yapmalısınız.
 İnsan sağlığına zararlı olan gıdaları
çevreyi kirletmeyecek şekilde imha
etmelisiniz.
 Numune sonuçlarını ilgili işyerine
bildirmelisiniz.
 İlgili bakanlığa bilgi vermelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi, klasik ekmeğin temel bileşenlerinden biri değildir?
A) Su
B) Maya
C) Un
D) Peynir altı suyu
E) Tuz

2.

Aşağıdakilerden hangisi, ekmeğe katılan katkı maddelerinin kullanım amaçlarından
değildir?
A) Besin değerini arttırmak.
B) Raf ömrünü uzatmak.
C) Ucuz ve kolay temin etmek.
D) Hastalık yapıcı mikroorganizmaların gelişmesini engellemek.
E) Görünümü güzelleştirmek.

3.

Aşağıdakilerden hangisi, ekmeğe katılan tuzun yararlarından biri değildir?
A) Glutenin direnç ve elastikiyetini arttırır.
B) Ekmek hamurunun kabarmasını sağlar.
C) Hamuru kolay işlenir hale getirir.
D) Ekmeğe güzel renk verir.
E) Ekmeğin raf ömrünü uzatır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi, ekmeğin fiziksel ve kimyasal özelliklerini koruyan katkı
maddelerindendir?
A) Tatlandırıcılar
B) Oksidanlar
C) Emülgatörler
D) Stabilizörler
E) Enzimler

5.

Aşağıdakilerden hangisi, ekmeğin iç özelliklerinden biri değildir?
A) Ekmek ve ekmek çeşitleri etiketleri ile birlikte tüketiciye sunulmalı.
B) Süngerimsi yapıda, gözenekler mümkün olduğunca homojen olmalı.
C) Hamur ve yapışkan olmamalı, karışmamış halde un, tuz katkı maddeleri, bunların
topakları ve yabancı madde bulunmamalı.
D) Rengi beyaz krem ve homojen olmalı.
E) Kendine has tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku hissedilmemeli.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bisküvi-makarna-pasta ve benzeri ürünlerin özellikleri ile üretim ve satış yerlerinin
sağlık yönünden kontrolünü yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Ev koşullarında yapılan hamur işlerinin özelliklerini araştırınız.
Bölgenizde unlu mamul üretim tesislerine giderek teknik ve hijyenik
özelliklerini araştırınız.

3. MAKARNA-BİSKÜVİ VE DİĞER UNLU
MAMULLER
Ekmekten sonra en çok tüketilen unlu mamuller; makarna, bisküvi ve diğer unlu
ürünlerdir. Bugün buğdaydan yapılan sanayi ürünleri içerisinde makarna, üretim miktarı ve
beslenmedeki önemi bakımından ekmekten sonra gelir. Ancak son yıllarda, dünyada
buğdayın makarna şeklinde tüketimi, ekmek şeklinde tüketimine oranla artmaktadır.

3.1. Makarna
Makarna, triticum durum buğdayından elde edilen irmiğin su ile karıştırılması ve
istenilen biçimlerde kurutulmasıyla elde edilen, yarı hazır gıda maddesidir. Makarnanın bu
kadar yaygın olmasının nedeni; uzun süre muhafaza edilebilmesi, çeşitliliği, kolayca
hazırlanması, lezzeti, besleyici ve ekonomik bir gıda maddesi olmasıdır.
Makarna sanayinin temel hammaddesi triticum durum buğdayından elde edilen
irmiktir. Durum buğdayının makarnalık kalitesini, tanenin fiziksel özellikleri, endosperm
yapısı, protein miktarı, enzim aktivitesi ve pigment içeriği gibi özellikleri belirler.
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Resim 3.1: Makarna çeşitleri

Makarnanın kalitesini etkileyen faktörlerin başında, irmiğin üretildiği durum
buğdayının kalitesi ve gelişmiş teknolojinin kullanımı önemli rol oynar. Makarnalık buğday
irmiğe dönüştürülmeden önce buğday tanesinin fiziksel yapısı öğütülmeye uygun duruma
getirilir. İrmik parçacık büyüklüğü de makarna kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden
birisidir. İrmik; sert buğdaydan elde edilen taneleri iri, glütence zengin una denir. İrmik ve
un arasındaki en temel fark, gluten kalitesi ile ilgidir. Durum buğdayında ki gluten dayanıklı
iken yumuşak buğdayda gluten çok hassastır.
Eğer gluten iyi bir kalitede ise nişastanın etrafında bir zar oluşturur; böylece nişastanın
makarna dışına çıkmasını engelleyip yapışkanlığı önler. Makarna, suyu iyice emerek kendi
ağırlığı ve hacminin iki katına ulaşır En iyi kalitede makarna üretimi için un içermeyen,
irmik bakımından homojen, orta boyutta kaliteli irmikler tercih edilir.
İyi kalite kuru makarna;




Altın renginde ve ışık karşısında bakıldığında, homojen renkte olmalı,
Kırıldığı zaman kuru, net bir ses çıkarmalı,
Pişirilme esnasında dayanıklı ve esnek olmalıdır.

3.1.1. Makarna Çeşitleri
Makarna çeşitleri aşağıda verilmiştir.


Sade makarna: Triticum durum buğdayından üretilen irmiğe, su katılarak
tekniğine uygun yoğrularak hazırlanan hamurun şekillendirilip kurutulması ile elde
edilir.

Tam buğday makarnası: Tam buğday irmiğine su katılıp tekniğine uygun
yoğrularak hazırlanan hamurun şekillendirilip kurutulması ile elde edilir.
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Çeşnili makarna: Triticum durum buğday irmiğinden tekniğine uygun olarak
hazırlanan makarna hamuruna veya kurutulmuş makarnaya et ve et ürünleri, yumurta
ve yumurta ürünleri, süt ve süt ürünleri, sebze, baklagil ve unları, Triticum aestivum
ve Triticum compactum buğday ürünleri dışında diğer tahıl ürünleri ve lifleri,
baharat ile tat vericiler ve benzerlerinin ilave edilmesi ile elde edilir.

Zenginleştirilmiş makarna: Triticum durum buğday irmiğinden tekniğine
uygun olarak üretilen makarna hamuruna, tiamin, riboflavin, niasin, folik asit, demir
karışımı ve/veya vitamin D ve/veya kalsiyum katılarak şekillendirilip,
kurutulmasıyla elde edilir.

Güçlendirilmiş makarna: Zenginleştirilmiş makarna için belirlenen vitamin ve
minerallerin üst sınır değerlerine protein katılarak hazırlanan hamurun şekillendirilip
kurutulmasıyla elde edilir.
Zenginleştirilmiş makarnada vitamin ve mineral ibaresi, güçlendirilmiş makarnada
protein, vitamin ve mineral ibaresi, çeşnili makarnada çeşni maddesinin ismi, ürün isminin
yanında yer almalıdır.
Makarna
belirtilmelidir.

biçimleri,

isimleri

tanımlarda

belirtilen

şekliyle

etiket

üzerinde

Üretilen makarnadaki katkı maddeleri, pestisit kalıntıları, uygulanan hijyen, taşıma ve
depolama, tescil, denetim, ambalajlama, etiketleme, numune alma ve analiz mevzuata uygun
olmalıdır.

Kesme

Renkli Fantazi Burgu

Boncuk

Bukle

Arpa Şehriye

Bamya
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Kalem

İnce uzun

Yüksük

Burgu

Erişte

Fettuchine

Fırın Makarna

Fiyonk

İnce Düz

Küçük Tırtıl

Kelebek

Kısa Fırın

Mantı

İstridye

Spaghetti

Taç

Tel Şehriye

Ufo

Yıldız

Kuskus

Resim 3.2: Makarna çeşitleri
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Kısa Kesme

3.1.2. Makarnanın Beslenme Açısından Önemi
Makarna, yapısında bulunan kompleks karbonhidratların hızlı bir şekilde parçalanıp
enerjiye dönüşmesi nedeni ile önemli bir enerji kaynağıdır. Makarna A, B1, B2 vitaminleri,
demir, kalsiyum, fosfor, potasyum ve protein içerir. Yağ ve sodyum oranı düşüktür.
Kolestrol riski yoktur. Kalorisi çok düşüktür.1 gr karbonhidrat 4 kalori, 1 gr protein 4 kalori,
1 gr yağ ise 9 kaloridir.
Makarnanın glisemik indeksi (gıdaların kan şekerini yükseltme hızı) düşüktür. Bu
nedenle makarna gibi glisemik indeksi düşük besinler kilo vermede yardımcıdır.

3.1.3. Makarna Üretimi
Makarna üretimi günümüzde modern ve hızlı makine sistemleri ile gerçekleştirilir.
Geçmiş yıllarda uygulanan kesintili sistem, günümüz teknolojileri ile yerini tamamen sürekli
sisteme bırakmıştır.
Sürekli (devamlı, kesintisiz, kontinü) sistem; karıştırma, yoğurma işlemlerinin
otomatik olarak yapılmasını sağlayan sistemdir. Otomatik kontinü preslerde, irmik, su ile
karıştırılarak yoğrulur. Elde edilen hamur şekillendirilerek el değmeden kesintisiz olarak
kurutmaya gönderilir.

3.1.4. Makarnanın Taşıması Gereken Özellikler










Makarna kendine has tat ve kokuda olmalı,
Makarnanın rutubet miktarı en çok %13 olmalı,
Tam buğday makarnasının protein miktarı, kuru madde de en az %11 olmalı,
Sade makarnada kül miktarı kuru maddede en çok %1 olmalı,
Sade ve zenginleştirilmiş makarnanın protein miktarı, kuru maddede en az
%10.5 olmalı,
Güçlendirilmiş makarnanın protein miktarı, kuru maddede en az %15.5 olmalı,
Tam buğday makarnasında kül miktarı, kuru madde de en çok %2 olmalı,
Sade makarnada suya geçen madde miktarı, kuru madde esasına göre en çok
%10 olmalı,
Sade makarnaya tuz katılmamalıdır.

Makarnalar biçimlerine göre uzun, kesme, şehriye vb. şekillerde üretilebilir.
Zenginleştirilmiş makarnaya, aşağıda belirtilen miktarda karışım ve/veya vitamin ve/veya
mineral katılabilir.
Maddeler
Tiamin (Vitamin B1)
Riboflavin (Vitamin B2)
Niasin (Niacinamide)
Folik acid
Demir (Fe)
Vitamin D
Kalsiyum

Miktarları
0.88 – 1.10 mg/ 100g
0.37 – 0.49 mg/ 100g
5.95 – 7.50 mg/ 100g
0.20 – 0.26 mg/ 100g
2.90 – 3.60 mg/ 100g karışımı
0.75 – 2.25 mcg/ 100g,
120 – 360 mg/ 100g.

Tablo 3.1: Zenginleştirilmiş makarnaya eklenebilecek maddeler ve miktarları
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3.2. Bisküvi
Bisküvi, kelime olarak latince iki kere pişirilmiş anlamına gelen "biscocotus"
sözcüğünden türetilmiş olup tahıl ürünlerinin kimyasal yollardan fermente edilmek suretiyle
kabartılarak pişirilmesiyle elde edilen ürünlere verilen isimdir. Bisküviler, gıda endüstrisinin
çok önemli bir parçasıdır. Nispeten uzun raf ömürleri, gıda ürünü olarak çok pratik olmaları,
insanların şeker ve çikolatayı sevmesi, uygun fiyatta olmaları nedeni ile tercih edilir.
Türk Standartları Enstitüsüne göre bisküvi; tahıl unu veya unları içine kabarmayı
sağlayıcı maddeler, beyaz şeker, yemeklik tuz, yemeklik nebati yağ ve gerektiğinde glikoz,
invert şeker, süt tozu, yumurta, peynir altı suyu tozu, nişasta gibi yenilebilen maddeler, katkı
ve çeşni maddeleri katıldıktan sonra, içilebilir nitelikte su ile yoğrularak ve tekniğine uygun
olarak işlenip, şekil verilip, pişirilmesi ile hazırlanan bir mamuldür.

3.2.1. Bisküvi Çeşitleri
Ülkemizde çeşit ve bileşimi birbirinden farklı birçok bisküvi çeşidi üretilir.
Bisküvi; kraker olarak bilinen çeşitler, sert tatlı veya yarı tatlı bisküviler, kurabiyeler,
sıcak plakalar arasında akışkan bir karışımın pişirildiği gofretleri de kapsar.
Bisküviler, bileşen maddeler açısından içeriğindeki şeker veya tuza göre; tuzlu,
şekerli, tuzlu ve şekerli olarak sınıflandırılır. Ayrıca bisküviler, çeşni maddesi ihtiva edip
etmediklerine göre de sade veya çeşnili olarak sınıflandırılır. Çeşni maddeleri; bisküvi
hamuruna katılabilen ve arasına ve üzerine konulabilen fındık, fıstık, susam, üzüm, jöle,
marmelat, bisküvi kremi, krema, çikolata ve benzeri maddelerdir. Çeşni maddelerinden
bisküviden ayrılabilen ve parça halindeki fındık, fıstık, üzüm ve susamın toplam miktarı en
az % 5, jöle, marmelat, bisküvi kreması, çikolata ve benzeri madde miktarı en az % 10
olmalıdır. Baharatlılarda ise belirtilen baharatın tat, koku ve aroması hissedilmelidir. Kül
(tuz hariç, kuru maddede) en çok % 3 (m/m) olmalıdır.
Teknik olarak ekmek ve bisküvi arasındaki fark, yağ ve şeker seviyesi ve nem
içeriğidir. Bisküvi ve kek arasındaki fark, hamur yoğunluğu ve yine nem içeriğidir.
Genellikle bisküviler düz bir yüzeyde pişirilebilir; oysa kekler ve pastalarda hamur daha
yumuşak olduğu için kaplarda pişirilir.
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Resim 3.3: Bisküvi çeşitleri

Bisküviler içerdikleri
çeşitlendirilebilir.

bileşen

SADE

KATKILI

Yuvarlak
(Marie)
Kare(Petit
Beure)
Uzun(Finger)
Şale
Bebek
Piknik

Kremalı(Muz,Jöle)
Pasta
Kakaolu
Bademli
Hindistan Cevizli
Fındıklı
Peynirli
Susamlı

ve

çeşni

KRAKER
Badem
Çubuk
Katmer
Balık

maddelerine

ÖZEL

tablodaki

gibi

KAPLAMALI GOFRET
Çikolatalı

Vitaminli
Diyet
Yulaflı
Proteinli

Tablo 3.2: Bisküvi tipleri
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göre

Çikolatalı
Fındıklı
Muzlu
Çilekli
Portakallı

3.2.2. Bisküvi Üretiminde Kullanılan Maddeler
Bisküvi üretiminde kullanılan hammaddeler; un, bitkisel hidrojenize yağ, şeker, su,
süt, kabartıcı maddeler, çeşitli baharatlar, krema, sağlığa zararsız boya maddeleridir.


Un: Özellikle triticum compactum olmak üzere, triticum aestivumun yumuşak
çeşitlerinden elde edilen zayıf unlar kullanılır. Kuvvetli unlar sodyum bisülfit
(indirgen madde) ile zayıflatılır. Uzama kabiliyetleri yüksek, elastikiyetleri düşük,
suyu absorbe etme yeteneği düşük unlar kullanılır. İnce granülasyon, kalite açısından
olumlu sonuç verir.

Şeker: Bisküviye tat, yüzeyine güzel bir renk ve gevreklik verir. Bisküvi
yapımında genellikle öğütülmüş, ince pudra şekeri kullanılır. Yüzey süslemelerinde
iri kristal şeker kullanılır. Kuru halin dışında bir takım özelliklerin daha iyi hale
getirilebilmesi için çözünmüş şeker(yani şuruplar ) de kullanılmaktadır.
Çözelti halindeki şekerlerden en çok kullanılan glikoz ve invert şekerdir. Ürüne
rutubet tutma özelliği, yumuşaklık, hoş bir renk vermede yardımcı olurlar. Özellikle
rutubetin düşük oluğu bölgelerde ürünlerin sertleşmelerine ve kurumalarına engel olur.











Yağ: Bisküvilerin yapı ve lezzetini büyük oranda etkileyen bileşendir. Bisküvi
üretiminde kullanılacak yağ, yağlama özelliğinin fazla olmasını sağlayacak kadar
yumuşak, bozulmaya direnç gösterebilecek kadar da katı olmalıdır. Hamurun
kabarcıklı olmasında yağın rolü çok büyüktür. Gluten ve nişastanın topaklanmaması
için fazla yağ kullanılır.
Süt: Bisküvilerde, muhafaza kolaylığı ve pratik olmasından dolayı süt tozu, son
zamanlarda da peynir suyu tozu daha çok kullanılmaktadır; ancak taze süt kullanımı
lezzet, aroma ve plastisite açısından daha iyi sonuçlar verir. Süt bir çok formülde
yoğurma işlemi sırasında suyun yerini tutar. Süt tozu özellikle mayalı hamurlarda bir
tampon görevi yapar. pH’ı artırarak hacim artışında olumlu etki yapar, ürünün
yumuşak kalmasında önemli bir rolü vardır.
Tuz: Üründe lezzeti belirler. Fazla kullanılması halinde gluteni sertleştirerek
hacmin azalmasına neden olur. Taze maya aktivitesini olumsuz yönde etkiler. Bu
nedenle tuzlu bisküvilerde, tuzun üzerinde olması tercih edilir.
Yumurta: Gevrekleştirici ve sertleştirici etki yapar, genellikle pasta,
bisküvilerde kullanılır.
Aroma maddeleri: Ürüne hoş bir aroma kazandırması için çeşitli aromalar
kullanılır. Aromalar daha çok üretim yerini kokulandırır, çok küçük miktarları
üründe kalır. Bunun için aromayı tutucu maddeler önemli rol oynar. Formüle girecek
toz halindeki bir bileşenle önceden karıştırılarak kullanılması iyi sonuç verir.
Nişasta: Fazla sıkı hamurların sertliğini azaltma ve kremayı bağlamak için
kullanılır.
Karamel ve melas: Bisküvi sanayinde tad değil, renk ve koku veren maddeler
olarak kullanılır.

47



Kabartma tozları: Bisküvi üretiminde kabartıcı olarak genellikle amonyum
bikarbonat, sodyum bikarbonat ve asit dengesini sağlamak için fosfat bileşiği
kullanılır. Kabartıcı olarak mayalar da kullanılır.

Su: İngredient (bileşim maddesi/ bileşen) olarak kullanılır. Suda bulunan
organik maddelerin ve çözünen minerallerin cinsi, miktarı, hamurun işlenebilirliği
kadar son ürünün renk, tat ve fiziksel özelliklerini de etkiler.

3.2.3. Bisküvi Üretim Aşamaları
Bisküvi üretim aşamaları şu şekilde sıralanmaktadır;









Hammadde hazırlama,
Karıştırma,
Yoğurma,
Katlama ve şekil verme,
Pişirme,
İstifleme,
Ambalajlama,
Depolama.


Girdilerin karıştırılması ve yoğurma; bisküvi yapımında 4 tip hamur
hazırlanır. Bileşimleri, kullanılan alet, ekipman ve işleme şekilleri
bakımından biribirinden farklıdır.
o
Rotatif Hamur
o
Keski Hamuru
o
Tel Kesme Hamuru
o
Gofret Hamuru



Pişirme; bisküvi fırınları sıcaklık dağılımını düzenleyen üst, alt, yan ve
orta klepler ve buhar bacaları ile donatılmış tipik tünel fırınlardır. Yakıt
olarak fuel-oil, mazot, LPG, doğal gaz kullanılmaktadır.

Pişirme üç bölümde incelenir. Birinci bölümde hamurdaki kabartı alanının reaksiyonu
sonucu çıkan gaz ürünün kabarması sağlanır. İkinci bölüm rutubetin atılıp hamurun piştiği
kısımdır. Üçüncü bölüm ise ürün istenilen renge ulaştığı kısımdır. Bu işlemleri kesin
sınırlara ayırmak imkânsızdır. Bisküvi çeşitlerine göre pişme süresi 3-15 dakika arasında
değişir.
Şurup ve yüksek içerikli bisküviler, fırından çıktıktan sonra hala yumuşaktır ve
ambalajlamadan önce soğutulması gerekir. Ambalajlama materyali (plastik film) ısıdan
etkilenerek gevşer. Sıcak olarak paketlenirse ambalaj materyali iç sıcaklığından dolayı
bisküvi kahverengileşir ve şekli bozulabilir.
Bisküvi soğutma şekli önem taşır. Doğal soğutma sistemi bisküviyi çatlatır.
Çatlamanın önüne geçmek için yeterli yoğurma, invert şeker katkısı, tedrici soğutma ve ılık
ortamda muhafaza etme gibi önlemelere başvurulur.
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Bisküvi fırından çıktıktan sonra uzun bez bantlar üzerinde tabi bir şekilde
soğutulurken aynı zamanda istiflenmesi de yapılır. Tepsili fırınlarda pişirilen bisküviler,
tepsilerin raflara dizilmesiyle soğutulur ve el ile toplanarak istiflenir.


Paketleme ve depolama; bisküvinin ambalajlanması iki şekilde olur.
Modern ambalaj makineleri ile küçük gramajlarda el değmeden
paketlenerek ve kolilere doldurup kilo ile satılmak üzere ağırlığı 3-5 kg
arasında olan teneke veya karton kutulara el ile yerleştirme şeklinde
ambalajlanır. Ambalajlarda bisküvilerin doğrudan teneke veya karton
ambalaj malzemelerine değmemesi için uygun kağıt malzeme kullanılır.

Bisküvi ambalajında kullanılan materyal; taşıma ve saklama süresince ürünü
kırılmadan iyi bir durumda tutacak, yağ emmeyen, nem çekmeyen nitelikte, selefon kağıt,
polietilen, polivinil klorürü, alüminyum folyo, karton, teneke gibi uygun malzemeden
yapılmalıdır. Ambalaj yapımında kullanılan her çeşit malzeme kuru, temiz, kokusuz, insan
sağlığına zararsız ve sağlam olmalıdır. Yağlı ürünleri, ultraviyole ve mavi radyasyonları
geçirmeyen ambalajlar, koyu kahverengi ve sarı boyanmış selefon çok daha iyi muhafaza
eder ve bozulmayı engeller.
İçinde bisküvi bulunan ambalajlar, kuru zemin ve ızgara üzerinde, hava alabilecek
durumda istiflenmelidir. Ürünün korunmasında ısı ve nem faktörüne dikkat edilmelidir.
Depolarda fena kokulu, nemli, bisküviyi olumsuz etkileyecek başka maddeler
bulunmamalıdır.

3.2.4. Bisküvinin Duyusal Özellikleri
Bisküvinin duyusal özellikleri:
Renk, tat ve koku: Bisküvi kendine has renk ve kokuda olmalı, yabancı tat ve
koku içermemelidir.

Yapı ve görünüş: Gevrek bir yapı ve homojen görünüşte olmalıdır. Kirli ve
zedelenmiş olmamalıdır.

Yabancı madde: İçinde yabancı madde bulunmamalıdır.


3.2.5. Bisküvinin Kimyasal Özellikleri








Rutubet, en çok % 6(m/m), marmelatlı, jöleli, kremalı (bisküvi kreması) ve
benzeri bisküvilerde aranmaz.
Asitlik (ekstrakte edilen yağda oleik asit cinsinden) en çok % 1.5m/m,
Peroksit değeri (ekstrakte edilen yağda) en çok10 meq/kg,
% 10′luk hidroklorik asitde çözünmeyen kül (kuru maddede) en çok% 0.20
(m/m),
Metalik maddeler (kontaminasyon) Kurşun, mg/kg, en çok 0.3
Arsenik, en çok 0.2 mg/kg,
Demir, en çok 15.0 mg/kg, sınırlarını aşmamalıdır.
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3.2.6. Bisküvinin Mikrobiyolojik Özellikleri
Bisküvinin mikrobiyolojik özellikleri aşağıda verilen sınır değerleri aşmamalıdır;







Toplam mezofilik aerobik bakteri, en çok 100.000 adet/gram sınır değerini
aşmamalı,
Maya ve küf, en çok100 adet/gram sınır değerini aşmamalı,
Koliform bakteri bulunmamalı,
Staphylococcus aureus ( Bisküvi kremasında aranır) en çok 100 adet/gram sınır
değerini aşmamalı,
E. coli bulunmamalı,
Salmonella (Bisküvi kreması, çikolatalı, jöleli, marmelatlı vb. bisküvilerde
aranır.) bulunmamalıdır.

3.2.7. Bisküvide Kalitenin Oluşumunu Etkileyen Faktörler








Hammadde kalitesi,
Üretimde kullanılan yarı mamul madde ve yardımcı madde kalitesi,
Uygulanan teknoloji,
Kullanılan alet ve ekipmanlar,
Personel niteliği,
Ambalaj ve malzeme kalitesi,
Muhafaza ve pazarlamadır.

Kalitenin üretim birimlerinde kontrolü önemlidir. Kullanılan ham ve yarı mamul
madde ile ambalaj kalitesi bozuk olunca kaliteli ürün almak imkânsızdır. Bisküvilerde
kontrol, Türk Standartları Enstitüsünün belirlemiş olduğu standartlara ve ilgili mevzuata göre
yapılır.

3.3. Diğer Unlu Mamuller
Yufka, gözleme, katmer, bazlama, boyoz, kuru pasta, poğaça, simit gibi un ve unlu
mamul üreten işyerleri, öncelikle Türk Gıda Kodeksine uygunluğu açısından ilgili
bakanlıktan gıda üretim izni almak zorundadır.

Resim 3.4: Gözleme ve boyoz
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Resim 3.5: Poğaça ve kuru pasta

Resim 3.6: Bazlama ve yufka

Ürüne katılan yardımcı ve katkı maddeleri, iç malzemeleri, üretim teknolojisi ve
benzeri bilgilerin yer aldığı etiket ve iş akım şeması her ürün için ayrı hazırlanır.

Şekil 3.1: Gıda Kodeksine uygun(tuzlu kuru pasta) etiket örneği
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Şekil 3.2: Tatlı kuru pasta iş akım şeması ve üretim teknolojisi örneği

Bu işyerleri kapasitelerine göre ekmek fırınlarının teknik ve hijyenik koşullarına sahip
olmalı, çalışan personel de diğer gıda işletmelerindeki özelliklere sahip olmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bisküvi-makarna-pasta ve benzeri ürünlerin özellikleri ile üretim ve satış yerlerinin
sağlık yönünden kontrolünü yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Makarna, bisküvi ve diğer unlu
mamulleri ayırt ediniz.

 Makarnanın fiziksel ve kimyasal özelliklerini
incelemelisiniz.
 Bisküvinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini
incelemelisiniz.
 Diğer unlu mamullerin fiziksel ve kimyasal
özelliklerini incelemelisiniz.
 Gıda örneği alacak ve gıda kontrolü
yapabilecek şekilde hazılığınızı yapınız.
 Gıda denetim formlarını hazırlayınız
 Kontrol ekibinin en az iki kişilik ekipten
oluştuğunu unutmayınız.

 Un ve unlu mamul üreten gıda
işletmesinin kontrolünü yapınız.

 Çalışma İzni, Gıda Üretim İzinleri, Gıda sicili
kayıtlarını incelemelisiniz.
 Çalışanların kişisel hijyen açısından
uygunluğunu incelemelisiniz.
 Kullanılan alet ile ekipmanın teknik ve hijyenik
yönden uygunluğunu incelemelisiniz.
 Kullanılan depoları teknik ve hijyenik hijyenik
yönden uygunluğunu incelemelisiniz.
 Kontrol formlarını 2 suret doldurarak,
imzalatmalısınız.

 Makarnanın duyusal
(organeleptik) kontrolünü
yapınız.

 Gıda üretim iznine ve gıda siciline kayıtlı olup
olmadığını incelemelisiniz.
 Makarnanın tescilli marka etiket bilgilerini
incelemelisiniz.
 Kırıldığı zaman kuru, net bir ses çıkarmasına
dikkat etmelisiniz.
 Renginin homojen olmasına, siyah ve beyaz
noktaların, hava kabarcıklarının, çatlakların
bulunmamasına dikkat etmelisiniz.

 Bisküvinin duyusal kontrollerini
yapınız.







Bisküvinin renk ve kokusunu incelemelisiniz.
Bisküvinin tat özelliklerini incelemelisiniz.
Bisküvinin görünüşünü incelemelisiniz.
Bisküvinin ambalajlanmasını incelemelisiniz.
Bisküvinin etiket bilgilerini incelemelisiniz.
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 Diğer unlu mamullerin duyusal
kontrollerini yapınız.

 Bisküvi ve makarna, diğer unlu
mamullerden numune alınız

 Analiz sonuçları ile ilgili kurum
ve kuruluşlara bilgi veriniz

 Diğer unlu mamullerin renk ve kokusunu
incelemelisiniz.
 Diğer unlu mamullerin tat özelliklerini
incelemelisiniz.
 Diğer unlu mamullerin görünüşünü
incelemelisiniz.
 Diğer unlu mamullerin ambalajlanmasını
incelemelisiniz.
 Diğer unlu mamullerin etiket bilgilerini
incelemelisiniz
 Kitleyi temsil edecek şekilde örnekleme
yapmalısınız.
 Gerekirse gıda bileşenlerinden numune
almalısınız.
 Numuneyi açılamayacak şekilde paketleyip,
mühürlemelisiniz.
 Şahit numune almayı unutmamalısınız.
 Şahit numuneyi işyeri sahibi veya sorumlusuna
teslim etmelisiniz.
 Uygun şekilde, üst yazı ile laboratuvar
gönderilmelisiniz.
 Yapılan çalışmaları düzenli olarak kayıt
etmelisiniz.
 Analiz sonuçlarını işyerine bildirmelisiniz.
 Analiz sonuçlarını ilgili bakanlıklara
bildirmelisiniz.
 Mevzuata aykırı üretim ve satış yapanlar
hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusu
yapmalısınız.
 Analiz sonuçları uygun çıkmayan, un ve unlu
mamulleri uygun şekilde imha etmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi, durum buğdayından elde edilen irmiğin su ile karıştırılması
ve istenilen biçimlerde kurutulmasıyla elde edilen, yarı hazır gıda maddesidir?
A) Bisküvi
B) Makarna
C) Poğaca
D) Yufka
E) Boyoz

2.

Aşağıdakilerden hangisi, makarna ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Makarnanın rutubet miktarı en çok %13 olmalıdır.
B) Tam buğday makarnasının protein miktarı kuru madde de en az %11 olmalıdır.
C) Sade makarnada kül miktarı kuru maddede en çok %1 olmalıdır.
D) Sade makarnaya tuz katılmalıdır.
E) Makarnalar biçimlerine göre uzun, kesme, şehriye vb. şekillerde üretilebilir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi zenginleştirilmiş makarna için belirlenen vitamin ve
minerallerin üst sınır değerlerine protein katılarak hazırlanan hamurun şekillendirilip
kurutulmasıyla elde edilen bir üründür?
A) Sade Makarna
B) Tam buğday makarnası
C) Güçlendirilmiş makarna
D) Çeşnili makarna
E) Sebzeli makarna

4.

Aşağıdakilerden hangisi, katkılı bisküvi çeşitlerindendir?
A) Bademli
B) Şale
C) Petit beure
D) Marie
E) Piknik

5.

Aşağıdakilerden hangisi, bisküvi üretimde kullanılan hammadde değildir?
A) Un
B) Süt
C) Şeker
D) Yağ
E) Yoğurt

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi, ekmeğin dış özelliklerinden biri değildir?
A) İyi pişmiş ve kabarmış.
B) Kabuk renk dağılımı olabildiğince homojendir.
C) Basık ve yanıkdır.
D) Süngerimsi yapıda, gözenekler mümkün olduğunca homojendir.
E) Üzeri etiketlidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi, mayalar tarafından oluşturulan CO2 gazını hamur içinde
tutarak hamurun kabarmasını ve ekmeğin gözenekli bir yapıya sahip olmasını sağlar?
A) Gluten içeriği
B) Nişasta
C) Selülozik içerik
D) Yağ
E) Su

3.

Aşağıdakilerden hangisi, bisküvinin duyusal özelliklerinden biri değildir?
A) Kendine has koku ve rengi olmalı.
B) Tadı.
C) Bakteri bulunmaması.
D) Kirli ve zedelenmiş olmaması.
E) Yabancı madde, bulunmamaı.

4.

Aşağıdakilerden hangisi, ekmeğin besin değerini artıran katkı maddelerinden biridir?
A) Emülgatörler
B) Yağlar
C) Oksidanlar
D) Malt unu
E) Süt ve süt ürünleri

5.

Aşağıdakilerden hangisi, Türk Gıda Kodeksine göre makarnanın taşıması gereken
özelliklerinden değildir?
A) Makarna kendine has tat ve kokuda olmalı.
B) Makarnanın rutubet miktarı en çok % 2, 5 olmalıdır.
C) Sade makarnada kül miktarı kuru maddede en çok %1 olmalıdır.
D) Güçlendirilmiş makarnanın protein miktarı kuru maddede en az %15.5 olmalıdır.
E) Makarnalar biçimlerine göre uzun, kesme, şehriye vb. şekillerde üretilebilir.
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6.

Aşağıdakilerden hangisi, ekmek üretiminde kullanılan suyun taşıması gerekli
özelliklerindendir?
A) Artezyen suyu olmalı.
B) Sert sular kullanılmalı.
C) Çok yumuşak olmalı.
D) İçindeki askıdaki katı madde miktarı fazla olmalı.
E) İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik"te yer alan özelliklere uygun
olmalı.

7.

Aşağıdakilerden hangisi, kuru pastanın etiket bilgileri içinde yer almaz?
A) Tescilli markası
B) Kuru pastanın taşınması
C) İçindekiler
D) Muhafaza Şartları
E) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının verdiği izin no ve tarihi

8.

Aşağıdakilerden hangisi, bisküvi kalitesinin oluşumunu etkileyen faktörlerden
değildir?
A) Uygulanan teknoloji
B) Kullanılan alet ve ekipman
C) Üretimde kullanılan yarı mamul madde ve yardımcı madde kalitesi
D) Üretim yapılan yer
E) Hammadde kalitesi

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

C
D
D
B
E

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
C
D
D
A

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
D
C
A
E

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

D
A
C
E
B
E
B
D
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