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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL Gıda işleme  

MODÜLÜN ADI Beyaz Peynir Üretimi 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/16 

MODÜLÜN AMACI 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun 

olarak beyaz peynir üretimi, kalite ve üretim süreci 

kontrolleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.  

MODÜLÜNÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Türk Gıda Kodeksi’ne, ilgili TS’ ye ve üretim 

tekniğine göre beyaz peynir sütüne ön işlemleri 

yapabileceksiniz 

2. Türk Gıda Kodeksi’ne, ilgili TS’ ye ve üretim 

tekniğine göre olgunlaştırma ve pıhtılaştırma 

işlemlerini yapabileceksiniz 

3. Türk Gıda Kodeksi’ne, ilgili TS’ ye ve üretim 

tekniğine göre pıhtıyı işleyebileceksiniz 

4. Türk Gıda Kodeksi’ne, ilgili TS’ ye ve üretim 

tekniğine göre tuzlama işlemlerini yapabileceksiniz 

5. Türk Gıda Kodeksi’ne, ilgili TS’ ye ve üretim 

tekniğine göre beyaz peyniri ambalajlayarak 

depolayabileceeksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Sınıf, laboratuvar. 

Donanım:Bilgisayar, projeksiyon, internet 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her 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 değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

 

Beyaz peynir koyun, inek veya keçi sütünden yapılan, salamurada bekletilerek 

hazırlanan beyaz renkli bir peynirdir. 

 

Beyaz peynir Türkiye ve komşu ülkelerinde en çok tercih edilen peynir türüdür. 

Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmez bir unsuru olan beyaz peynir, 

ayrıca börek, pide, makarna ve diğer hamur işlerine lezzet vermek için de sıkça kullanılır. 

 

Peynir enerji değeri yüksek ve protein, kalsiyum ve B2 vitamini yönünden zengin bir 

besindir. Hamilelik döneminde ve kemik erimesinde yüksek kalsiyum ihtiyacı da, peynirin 

içerdiği zengin kalsiyum ile karşılanabilir. 

 

Coğrafik özellikler ve mevsimlerin süresi gibi doğal koşullarda insan hünerinin 

mükemmel bir bilişimini sergileyen peynir, her çeşit sütten yapılabilir. Sütün özellikle 

hayvandan hayvana ve mevsime göre değiştiği gibi peynirin de kalitesi buna bağlı olarak 

değişir. Günümüzde peynirlerin çoğu koyun, keçi ve inek sütünden yapılmaktadır. Koyun ve 

Keçi sütünden yapılan peynirlerin diğer peynirlerden ayırıcı en belirgin özelliği ise daha 

beyaz olmalarıdır.  

 

Bu modül ile beyaz peynir üretimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri edinecek ve 

çalışma yaşantınızda uygulayabilme fırsatını bulacak.  

GİRİŞ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Koyun
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nek
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ke%C3%A7i
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCt
https://tr.wikipedia.org/wiki/Salamura
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kahvalt%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rek
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pide
https://tr.wikipedia.org/wiki/Makarna
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda, uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak 

beyaz peynir üretimi için ön işlemler uygulayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Peynirin özellikleri ve kullanım alanlarını araştırıp sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 Çevrenizdeki süt işletmeleri ile görüşerek peynirin üretim aşamalarını 

öğreniniz, edindiğiniz bilgileri dosya haline getirip, sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 Çevrenizdeki süt işletmeleri ile görüşerek beyaz peynir üretiminde süte 

uygulanan ön işlemleri araştırınız.  

 

1. BEYAZ PEYNİRE İŞLENECEK SÜTE UYGULANAN  
 

ÖN İŞLEMLER 

 

Ülkemiz yerel peynir çeşitleri arasında gerek üretim gerekse tüketim bakımından ilk 

sırada yer alan peynir çeşidi olan beyaz peynir, genellikle teneke peyniri, salamura peynir ya 

da Edirne peyniri adıyla tanınır. Türkiye ‘nin her yöresinde yapılmasına karşın üretimin 

büyük bir bölümünü, Trakya, Marmara, Ege ve Orta Anadolu bölgelerinde 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Beyaz peynir her türlü sütten yapılabilir. Fakat kalite ve randıman açısından en 

uygunu koyun sütüdür. Bu süte değişik oranlarda keçi ve inek sütü karıştırılabilir ya da 

sadece inek sütü kullanılabilmektedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Peynirin Tanımı ve Besin Değeri 

 

Resim 1.1:Beyaz peynir  

 

Peynir ile ilgili Türk Gıda Kodeksi kapsamında  01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 

ve 08.02.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Peynir tebliğine göre: 

 

‘’Peynir: Hammaddenin uygun bir pıhtılaştırıcı kullanılarak pıhtılaştırılması 

vepıhtıdan  peyniraltı suyunun ayrılmasıyla ya da sütün permeatının ayrılmasından sonra 

pıhtılaştırılmasıyla elde edilen, farklı sertliklerde ve yağ içeriklerinde, salamura ile ya da 

kuru tuzlama ile tuzlanarak ya da tuzlanmadan, starter kültür kullanarak ya da kullanmadan, 

telemesi haşlanarak ya da haşlanmadan, çeşnili ya da çeşnisiz olarak, tekniğine uygun olarak 

üretilen, olgunlaştırılmadan ya da olgunlaştırıldıktan sonra tüketilen, çeşidine özgü 

karakteristik özellikleri gösteren süt ürünlerini;  

 

‘’ Beyaz peynir: Hammaddenin peynir mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde 

edilen telemenin, tekniğine uygun olarak işlenmesiyle üretilen, üretim aşamalarındaki 

farklılıklara göre taze veya olgunlaştırılmış olarak tanımlanabilen, çeşidine özgü 

karakteristik özellikler gösteren salamuralı peyniri, ‘’ tanımlar.  

 

Dünyada 1.000 den fazla peynir çeşidi vardır. Elde somut bir tarihsel kanıt olmamakla 

birlikte peynirin ilk kez bundan yaklaşık 8.000 yıl önce Mezopotamya veya İndus vadisinde 

çobanlar tarafından üretildiği sanılmaktadır. Buradan göç ederek Avrupa’ya yerleşenler, 

beraberlerinde ehlileştirdikleri hayvanları da getirmişlerdir. Avrasya’nın özellikle sütün önce 

tesadüfen ekşimesi ardından da bilinçli bir şekilde ekşitilmesi yoluyla peynirin ilk üretildiği 

bölge olduğu, Tatarların, Kırgızların, Kalmukların, Tibetlilerin ve Perslerin de Babilliler 

veya İbranilerden daha önce peynirle tanışmış oldukları söylenmektedir.  

 

Asya dışındaki coğrafyada ise İ.Ö. 5.000 de İtalya, Güney Fransa ve Kuzey Afrika’da 

ilk kez evcil koyun ve keçiye rastlanmaktadır. Tuna Vadisi ve balkanlarda yaşayan 

topluluklar, İ.Ö. 4.000de Avrupa ayı inekle tanıştırdılar. İtalya ve Fransa’da yapılan 

kazılarda ortaya çıkarılan süt kesiğini süzme kapları, bu ülkelerde İ.Ö. 2.800 yıllarında ilkel 

peynircilik yapıldığını göstermektedir. 

 

Peynir, çabuk bozulabilen sütün, rutubet oranının azaltılarak, besin değeri yüksek ve 

uzun süre (peynirin çeşidi ve muhafaza koşullarına bağlı olarak 4-5 günden 5-10 yıla kadar) 

bozulmadan saklanabilen besine dönüşmesiyle elde edilen bir üründür.  
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Peynir; süt, krema, yağsız veya kısmen yağı alınmış süt, yayık altı ayranı veya bu 

ürünlerin karışımı veya tamamının elverişli proteolitik bir enzim ve/veya laktik asit ile 

koagüle edilerek oluşan pıhtıdan peynir suyunun süzülmesi sonucu alınan telemenin uygun 

bir şekilde işlenmesiyle hazırlanır. 

 

Peynirin bileşiminde, genellikle üretimde kullanılan sütteki yağ, çözünmeyen tuzlar ve 

koloidal maddelerin tümüne yakın miktarı bulunur; ayrıca süt serumundaki proteinler, 

çözünen tuzlar, vitaminler ve diğer besin unsurları da bir ölçüde peynirin bileşimine girer. 

Yüksek kaliteli protein; kalsiyum, fosfor, riboflavin (vitamin B2) ve vitamin A yönünden 

oldukça zengindir. Diğer bir ifadeyle, peynir temel (esansiyel, eksogen) yağ asitleri (linoleik, 

linolenik ve araşidonik asitler) ile amino asitlerin tümünün önemli bir kaynağıdır. 

 

BEYAZ PEYNİR'İN FAYDALARI 

 

Resim 1.2: Beyaz peynir  

 

 *Peynir süt ürünleri arasında besin değeri en yüksek olanıdır protein mineraller ve 

vitaminler gibi esansiyel maddeler bakımından zengin bir kaynaktır.  

 A B ve E vitaminleri kalsiyum ve fosfor içerir. Peynir protein açısından sütle aynı 

gereksinimi karşılayacak değerdedir. 

 Özellikle beyaz peynir ve lor protein açısından zengindir.100 gram peynir yetişkin 

bir insanın günlük mineral ihtiyacını karşılar. 

 Peynir kolay hazmedilir ve diğer gıdaların hazmedilmesine yardımcı olur. Bu 

özelliği  

nedeniyle de sofraların baş tacıdır. 

 Peynir toplam yağ alımını çok az arttırmaktadır. 

 Ayrıca kolesterol oranı en düşük gıdalardan biridir. 

 Peynirde laktoz yoktur ya da düşük oranda bulunur.  

 Bu nedenle peynir sütü sindirmekte zorlanan kişiler için alternatif bir gıdadır. 

 Peynir çocuklarda boy uzamasını önemli ölçüde artırır, kemik gelişimine yardımcı 

olur. Kadınlarda da kemik yapısının güçlü kalabilmesini sağlar. 

 Ayrıca diş sağlığı için vazgeçilmez bir besindir. 
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ÇEŞİT PAY ( % ) 

Beyaz salamura peynir 60 

Kaşar peyniri 17 

Tulum ve Mihaliç peyniri 12 

Diğer peynirler 11 

Tablo 1. 1: Türkiye'de peynir çeşitlerinin tüketimdeki payı 

 eynirin besin özellikleri ve beslenmedeki yeri; Tüm dünyada sevilerek 

tüketilen ve yüzlerce çeşidi bulanan peynir, yeterli ve dengeli beslenme 

düşünüldüğünde, önemi inkar edilemeyecek temel bir fermente süt ürünüdür. 

Peynirin beslenmedeki yerini, bileşimindeki besin ögelerini tek tek ele alarak 

şöyle açıklayabiliriz: 

 

 Süt yağı; Üretimde kullanılan sütteki yağ oranına bağlı olarak peynirdeki 

yağ oranları çeşitlilik gösterebilir. Tüketiciler süt yağının, peynirin 

duyusal kalitesine olumlu etkinden dolayı, genellikle tam yağlı peynirleri 

tercih etmektedir. Peynir olgunlaşırken süt yağı lipaz enzimiyle serbest 

yağ asitlerine parçalanır ve böylece hem peynirin aroması zenginleşir 

hem de süt yağı çok daha kolay sindirilebilir bir forma dönüşür. 

Vücudumuz yağa hem enerji kaynağı olarak hem de yağda çözünen 

vitaminlerin emilimi ve vücut sıcaklığının korunması için ihtiyaç duyar. 

Tam yağlı beyaz peynir ve tam yağlı kaşar peyniri yaklaşık % 20-30 

oranında süt yağı içerir; bu nedenle kalp-damar problemi olmayan ve 

özellikle büyüme çağındaki bireylerin günlük diyetlerinde yer alması 

gereklidir. 

 Protein; Peyniri besin olarak önemli yapan, içeriğindeki biyolojik değeri 

yüksek proteinlerdir. Kullanılan sütteki protein oranı, peynirin çeşidi ve 

işlenme metoduna bağlı olarak farklılık göstermektedir. Peynirler % 10 

ile % 30 oranında protein içerebilirler. Bu protein modifiye kazeinden 

gelmektedir. Olgunlaşmada proteinin büyük bir kısmı oligopeptitlere ve 

aminoasitlere parçalanır. Proteinin parçalanması peynire yapısını ve 

lezzetini kazandırır. Proteinlerin parçalanmasına proteoliz denir ve 

proteoliz nedeniyle peynirin içeriğindeki proteinler kolayca sindirilebilir 

forma dönüşür. Yüksek protein oranının yanı sıra peyniri besinsel yönden 

değerli yapan bileşimindeki aminoasit kompozisyonudur.  

 

Peynirin bileşiminde vücudumuz tarafından sentezlenemeyen ve dışarıdan alınması 

gereken esansiyel amino asitler bulunmaktadır. İnsan vücudu, hücre yapımı, onarımı ve 

enfeksiyonlarla mücadele için proteine ihtiyaç duyar. Vücudun protein ihtiyacı çocuklarda, 

hamile ve emziren kadınlarda, fiziksel eğitim alanlarda veya vücut geliştirme yapanlarda 

daha yüksektir. Çok çeşitli faktörlerce etkilenmekle ve kaynaktan kaynağa değişmekle 

birlikte insan vücudunun günlük 45-50 gram proteine ihtiyacı vardır. Bu miktarın yaklaşık 

yarısının hayvansal protein kaynaklarından karşılanması gereklidir. Çünkü bitkisel protein 

kaynakları tüm esansiyelamino asitleri içermemektedir. Protein fazla alındığında, vücutta 

enerji kaynağı olarak da kullanılabilir ve vücut yağına dönüşebilir. Peynir, bileşimindeki 

biyolojik değeri yüksek protein ile günlük diyette yer alması gereken bir protein kaynağıdır  



 

6 

 Karbonhidrat; Laktoz, süt şekeri diye de bilinen ve yalnızca sütte 

bulunan bir disakkarittir. İnek sütü yaklaşık % 4,5-4,7 oranında laktoz 

içerir. Peynir yapımı sırasında laktoz büyük ölçüde laktik aside dönüşür, 

bir kısmı peynir altı suyuna geçer, içinde kalan da olgunlaşma boyunca 

laktik aside dönüşür (21-28 gün olgunlaştırılan peynirde laktoz yok 

denecek kadar azdır). Yani peynir bir Karbonhidrat kaynağı değildir. 

Herhangi bir sebeple karbonhidrattan kaçınmak isteyenlerin tercih etmesi 

gereken süt ürünü peynirdir. Ayrıca peynir az miktarda laktoz 

içerdiğinden, laktoz intolerantlar için rahatsızlık yaratmayacak bir süt 

ürünüdür. Peynirde yaklaşık 1-3 g/100 g laktoz bulunur. 

 Mineraller ve Vitaminler; Peynir kalsiyum ve fosfor içeriği yönünden 

önemli bir gıdadır. 100 g yumuşak peynir, günlük kalsiyum ihtiyacının % 

30-40’ını, günlük fosfor ihtiyacının da % 12-20 sini karşılamaktadır. Sert 

peynirler günlük kalsiyum ihtiyacının tümünü karşılarken, fosfor 

ihtiyacının da % 40-50’ sini karşılamaktadır.  

 

Kalsiyum kemik ve diş gelişimi için yaşamsal bir mineraldir. Peynirdeki kalsiyum 

biyolojik değeri yüksek olan, yani insan vücudu tarafından kolayca kullanılabilen formdadır. 

Kalsiyum ayrıca kasların kasılması ve sinir iletimi için vücuda gereklidir. Çocukların, hamile 

ve emziren kadınların ve menopoz dönemindeki kadınların kalsiyum ihtiyacı artar. Günlük 

diyetinde yeterli kalsiyum bulunmayan kadınlar menopoz döneminde osteoporoz 

rahatsızlığına yakalanabilmektedir. Bu nedenle bu anlamda risk grubunda olan kişilerin tüm 

süt ürünleriyle birlikte özellikle peynir tüketmesi önemlidir.  

 

Fosfor diş ve kemik formasyonu, kas kasılması, böbrek fonksiyonu ile sinir ve kas 

aktivitesi için vücuda alınması gereken bir mineraldir. Fosfor vücutta kalsiyum ile birlikte 

çalışarak fonksiyon göstermektedir. Bu nedenle peynir gibi hem kalsiyum hem de fosforu 

yüksek oranda ve birlikte içeren bir gıda bu anlamda daha da değerlidir.  

 

Peynirde, yağ oranına bağlı olarak değişen miktarlarda yağda çözünen vitaminler 

(A,D,E,K) bulunur. Peyniri vitamin yönünden önemli yapan, bileşimindeki B grubu 

vitaminlerdir; bunlar suda çözünen vitaminlerdir. Beyaz peynir B2, B6 ve B12 vitaminleri 

için kaynak sayılabilecek nitelikte bir süt ürünüdür.  

 

1.2. Peynirlerin Sınıflandırılması 
 

Peynirlerin sınıflandırılmasına yönelik belli bir metot bulunmamaktadır. Birçok 

ülkede çok çeşitli peynirlerin üretilmesi, üretimlerde farklı sütlerin kullanılması, çeşitli 

üretim tekniklerinin uygulanması ve sonuçta çeşidi bol bir ürün olması, net bir 

sınıflandırmayı zorlaştırmaktadır.  

Sınıflandırmada genellikle; kullanılan sütün cinsi, nem içeriği,yağ oranı.koagülasyon 

metodu, olgunlaştırmada kullanılan mikroorganizmalar, tekstürel özellik,  üretildiği ülke ve 

yöre gibi özellikler birer ölçüt oluşturmaktadır. 

 

Sıkça kullanılan bazı uygulama örnekleri aşağıda verilmiştir: 
 

 Peynirler, nem içeriğine göre: aşağıdaki kriterlere bağlı olarak sınıflandırılırlar; 
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 Yumuşak peynirler: cottage, “baskı”dan geçmemiş çökelek; 

 Yarı sert peynirler: roquefort, limburger “yarı sert” (örneğin salamura 

Beyaz Peynir, Tulum peyniri);   

 Sert peynirler: cheddar, emmental, Mihalıç, Ege teneke tulumu; 

 Çok sert: parmesan 

 

 Olgunlaşma” durumuna göre :  

 

 Üretildikten sonra hemen sonra tüketilmeyen, bir süre belli koşullarda 

bekletilenlere “olgunlaşmış” veya “tam olgunlaşmış” Tulum, Kaşar, 

Mihalıç; 

 “Yarı olgunlaşmış” örneğin salamura peynirler ;  

 Yapıldıktan hemen sonra tüketilen “taze” “Taze tüketilen” yani 

olgunlaşmadan yenilen lor peyniri;  

 Yüzeyde veya tüm kitlede geliştirilen ve olgunlaşmaları sağlanan 

“küflü”; 

 

Resim 1.3: Beyaz peynir  

 

 “Pıhtısı haşlanan” grubuna örneğin Kaşar. Dil, Çerkez, Örgü peynirlerini. 

 Pratikte Peynir Üreticilerinin Sınıflandırması;   

 Kalitesinin korunması  

 Su oranı 

 Olgunlaştırma uygulaması 

 Saklama avantajları gibi ölçütleri göz önünde bulundurarak sınıflandırma şekli 

oluşturmuşlardır. 
 

IDF (Uluslararası Sütçülük Federasyonu), Kataloğunda Peynir Çeşitlerine ilişkin 

çalışması sonrasında yaklaşık 500 kadar peynir çeşidini kataloğuna almıştır.  

 

Peynirlerdeki bu denli çeşitlilik özellikle uluslararası ticarette bazı sorunlara yol 

açmıştır.Bu nedenle; Dünya Sağlık Örgütü (WHO – World HealthOrganization) ve Gıda 

Tarım Örgütü (FAO – FoodandAgricultureOrganization) çalışmaları sonucunda peynirleri üç 

ana grupta toplamışlardır: 

 

Üretildikten hemen sonra tüketilmeyen; belirli sıcaklık ve bağıl nem koşullarında 

belirli süre «OLGUNLAŞMIŞ» peynirler;  
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Yüzeylerinde ya da tüm kitlede geliştirilen özel küfler yardımıyla olgunlaşmaları 

sağlanan «KÜFLÜ» peynir; 

 

Yapıldıktan hemen sonra tüketime hazır olan «TAZE  ya da  OLGUNLAŞMAMIŞ» 

peynirlerdir. 

Peynirin Sınıflandırılmasında Dikkate Alınan Başlıca Nitelikler Tablo 1. 2 

verilmiştir: 

 

SINIFLANDIRMA 

KRİTERİ( ÖLÇÜTÜ) 

SINIFLANDIRMA KRİTERİNE( ÖLÇÜTÜ) GÖRE YAPILAN 

SINIFLANDIRMALARI 

Orijin( köken) Ülke, yöre 

Sütün nevi İnek, koyun, keçi, manda 

Peynirin tipi 

Koagülasyon metodu( asit, enzim, asit+enzim, konsantrasyon- 

kristalizasyon), olgunlaşma süresi( taze, olgun), olgunlaşmada 

rol oynayan başlıca mikroorganizma tipi 

İç nitelik Tekstür, renk, gözenek, lezzet maddesi( baharat, bitki) 

Dış nitelik Kabuk, dumanlama, büyüklük, şekil, ağırlık, ambalaj materyali 

Kimyasal analiz 
Kuru maddede yüzde yağ, yüzde en az yağ ve yüzde en fazla 

rutubet 

Tablo 1. 2: Peynirlerin sınıflandırılmasındaki bazı ölçütler 

 

1.2.1 Pıhtıyı Elde Etme Yöntemine Göre 
Kazeini Pıhtılaştırma Yöntemi ve Üretim Özelliklerine Göre Sınıflandırılması: 

 

 Peynir Mayası (rennet) ile elde edilenler (Beyaz, kaşar, Kaşar, 

Cheddar…)Gouda), 

 Isı/Asit etkisiyle elde edilenler(Ricotta,Ziger) (Lor), 

 Konsantrasyon / Kristalizasyon uygulamalarıyla üretilenler (Eritme peynirleri). 

 

1.2.2. Kurumadde ve Yağ Oranlarına Göre 
 

 Peynirin su (km) içeriğine göre:  

 

 Çok sert 

 Sert 

 Yarı sert 

 Yarı yumuşak  

 Yumuşak 

 

 Peynirin Kuru Maddede Yağ Oranına  Göre  Sınıflandırılması. 

 Çok Yağlı  (Kurumaddede yağ oranı >60%), 

 Tam Yağlı (Kurumaddede yağ oranı %45-60), 

 Yağlı  (Kurumaddede yağ oranı  %25-45), 

 Yarım Yağlı (Kurumaddede yağ oranı %10-25), 

 Yağsız (Kurumaddede yağ oranı %10’ dan az). 
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 Yağsız Peynir Kitlesindeki Su Oranlarına Göre Sınıflandırılması 

 

 Ekstra Sert (Su oranı  <51%), 

 Sert (Su oranı %49-56), 

 Yarı Sert (Su oranı %64-63), 

 Yarı Yumuşak (Su oranı %61-69), 

 Yumuşak  (Su oranı >67 

 

1.2.3. Kullanılan Kültürlere Göre  
 

Olgunlaştırmada Kullanılan Mikroorganizmalar Bağlamında Sınıflandırılması: 

 

 Laktik Asit bakterileri ile olgunlaştırlanlar (peynir çeşitlerinin büyük bir 

bölümü) 

 Laktik Asit ve diğer bazı mikroorganizmalar yardımıyla yüzeyden 

olgunlaştırılanlar 

 Özel küflerle olgunlaştırılanlar ( Roquefort) 

 

1.2.4. Tekstüre Göre 
 

 Peynirin Tekstürüne Göre Sınıflandırılması  

 Yuvarlak Gözlü (Gouda), 

 Granüler (Tilsit) 

 Kapalı Tekstür (Cheddar) 

 

 Konsistens Özelliklerine Göre Sınıflandırılması: 

 

 Çok sert (rendelik) Peynirler, (Parmesan..) 

 Sert Peynirler (Cheddar, Emmental…) 

 Yarı Sert Peynirler (Roquefort,Trappist…) 

 Yarı Yumuşak Peynirler (Münster, Brick..) 

 

Yumuşak Peynirler (Cottage,..) 

 

1.2.5. Ülke Kökeni ve Diğer Ölçütlere Göre 
 

 Ülke kökenine göre: Türk, Fransız… 

 Yurt dışında yaygın olarak üretilen ve tüketilen peynir çeşitleri; Cheddar, 

Mozzarella, Ricotta, Emmental, Edam, Gouda, Camembert, Brie, Roquefort, 

Parmesan, Provolone, Stilton, Gorgonzola, Feta, Mascarpone.  

 Yöresel ölçütler yönünden çeşitlerin bazıları şunlardır: Mihaliç (kelle) peyniri, 

keçi peyniri, Erzincan tulum (şakak) peyniri, İzmir tulum peyniri, Van Otlu 

peyniri, lor, Urfa beyaz peyniri, dil peyniri, Çerkez peyniri, Abaza peynirleri, tel 

(civil) peynir, çökelek, Yozgat çanak peyniri, Külek peyniri, Hatay cara (testi) 

peyniri, örgü peyniri, golot peyniri, İstanbul çayır peyniri, Manisa çayır peyniri, 

Ordu torba peyniri, Giresun imansız peyniri, Kars gravyer peyniri, Denizli 

yörük peyniri. 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TÜRK GIDA KODEKSİ PEYNİR 

TEBLİĞİ’nde yer alan sınıflandırma ekleri aşağıda verilmiştir: 

 

Ek-1: Sertlik derecesine Göre Peynirlerin Sınıflandırılması 

 

Sertlik derecesi 
Yağsız Peynir Kitlesindeki Nem Oranı % 

(PYKN) 
Tolerans (%) 

Ekstra Sert PYKN<49 

 

±2 

Sert 49≤PYKN<57  

Yarı Sert 57≤PYKN<64  

Yarı Yumuşak 64 ≤PYKN<70  

Yumuşak PYKN≥70  

 

Ek-2: Olgunlaşma Durumu ve Yöntemine Göre Peynirlerin Sınıflandırılması 

Olgunlaşma 
 

EnAz Olgunlaşma 

Süresi (Gün)  

Olgunlaşma Yöntemi 
Olgunlaşma 

Durumu 
Ağırlık>1,5 Kg Ağırlık≤1,5 Kg 

Olgunlaştırılmamış Taze 
  

Olgunlaştırılmış Olgunlaştırılmış 90 45 

Küf kültürleri ile 

olgunlaştırılmış 
Olgunlaştırılmış 90 45 

Salamurada 

olgunlaştırılmış 
Olgunlaştırılmış 90 90 

 

Ek-3: Peynirlerin Süt Yağı Miktarına Göre Sınıflandırılması 

Sınıfı Kuru maddede Süt Yağı (%) 

Tam yağlı 45≤Süt Yağı 

Yarım Yağlı 25≤Süt Yağı<45 

Az Yağlı 10≤Süt Yağı<25 

Yağsız 10>Süt Yağı 
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 Ek-4 : Peynirlerin Nem ve Tuz İçerikleri 

 

(2)Nem, % (m/m), 

En çok 

Tuz (NaCI), Kuru maddede % 

(m/m) En Çok 

(1,4)Salamurada olgunlaştırılan peynirler 60 7,5 

(1)Küf kültürleri ile olgunlaştırılan peynirler 45 5,0 

(1)Küf kültürleri ile ve salamura olgunlaşma 

yöntemi dışında olgunlaştırılan peynirler 
45 4,0 

(1,2,4)Telemesi haşlanmış peynirler 45 4,0 

Peyniraltı suyu peynirleri 75 6,0 

Taze Peynirler 80 4,5 

Çeşnili Taze Peynirler 80 4,5 

Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 60 6,5 

Taze Beyaz Peynir 65 6,5 

Kaşar Peyniri (Olgunlaştırılmış) 40 4,0 

Taze Kaşar Peyniri 45 3,0 

Eritme Peyniri 60 4,5 

Tulum Peyniri 45 5,0 

 

1.3. Beyaz Peynire İşlenecek Sütün Seçimi 
 

Beyaz peynir inek, koyun, keçi ve manda sütlerinden yapılabildiği gibi, bu sütlerin 

karışımından da yapılmaktadır. Çoğunlukla inek sütü kullanılmakta ve her geçen gün 

artmaktadır. 

 

Peynir üretimi ve tüketimi oldukça yaygın olup, pek çok çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca 

aynı çeşit peynirlerde dahi farklılıklar olabilmektedir. 

 

Bu farklılığa neden olan faktörler ise: 

 

 İmalat yöntemi 

 Sütün çeşidi ve niteliğidir. 

 

Peynire işlenecek sütte aranması zorunlu niteliklere aşağıda değinilmiştir: 

 

Peynir yapımında kullanılacak çiğ süt kimyasal ve bakteriyolojik yönden iyi kalitede 

olması gerekir. Peynir yapılacak sütlerin mastitisli olmaması, fizyolojik anormallikler 

(kolostrum gibi) içermemesi, yüksek bakteri içeriği göstermemesi gerekir. Çünkü bunlar 

peynir yapımının değişik aşamalarında kusurlara neden olmaktadır.  

 

Kimyasal bileşimi normal olmayan, özellikle laktasyonun ilk ve son safhaları ile 

mastitisli hayvanlardan elde edilen sütler, peynir yapımı için elverişli değildir. Böyle sütlerin 

serum proteini miktarı fazla, kazein miktarı ise azdır. Oysa sütün kazein ve kalsiyumca 

zengin olması gerekir. Çünkü kazein miktarının az olması randımanın düşük ve peynirin 

yumuşak olmasına yol açar. 
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Bu durum, diğer bir ifadeyle telemede fazla miktarda peynir altı suyunun tutulması, 

telemenin yeterince kurumamasına ve elastiki (büzülebilir) bir tekstürde olmamasına yol 

açar; ayrıca telemede arzu edilmeyen birçok bakterinin gelişmesi için elverişli bir ortam 

oluşturarak üründe lezzet ve şekil kusurlarının oluşmasına neden olur.  

 

Önceden kaynatılmış sütler de yavaş ve zayıf pıhtı oluşturduğundan peynir kalitesini 

etkilemektedir.  

 

Ayrıca protein, yağ ve kurumadde oranının da normal olması kalite yönünden olduğu 

kadar, randıman yönünden de önemlidir.Yağ bakımından zengin olan ve özellikle büyük yağ 

globüllerini içeren sütler (örn., Jersey, Guernsey ırkının sütleri), peynir yapımı sırasında 

fazla yağ kaybına uğradığından veya telemede tutularak peynirde yağlı lekelere sebep 

olduğundan pek tercih edilmezler. 

 

Antibiyotik, deterjan ve dezenfektan kalıntılarını içeren sütlerin peynir yapımında 

kullanılması sakıncalıdır. Çünkü böyle sütlerde starter kültürlerinin ve peynirin lezzet ve 

aromasının oluşumunda rol oynayan diğer mikroorganizmaların gelişmeleri olumsuz 

etkilenir. Bu bakımdan antibiyotiklerle tedavi edilmekte olan hayvanlara ait sütlerin, son ilaç 

verilmesinden itibaren 4-5 gün içinde kullanılmaları birçok ülkede yasaklanmıştır. Bu 

amaçla bazı gelişmiş ülkelerde, sütte mevcudiyetini belirlemek için, boyalı (örn.,Food Blue 

No 2) antibiyotiklerin kullanılması zorunlu kılınmıştır. 

Peynir yapılacak sütün bakteriyolojik yönden iyi kalitede olması gerekir. Aksi 

taktirde, çiğ sütteki mikroorganizmaların bir kısmı peynire geçer ve aktivitelerine bağlı 

olarak çeşitli kusurlara (örn., delik, şişlik ve çatlak) neden olur. Peynir yapımında 

kullanılacak sütün, genel canlı mikroorganizma sayısının 1.0x106 'dan fazla/ml olmaması, 

koliform grubu, Clostridium ve maya'ların da mümkün olduğu kadar az sayıda olması arzu 

edilir. 

 

Peynir yapımında kullanılacak sütte fazla sayıda, özellikle psikrofilik 

(örn.,Pseudomonas, Achromobacter, Alcaligenes, Flavobacterium, Klebsiella, Aeromonas) 

ve termodürik (örn., bazı Streptococcus, Micrococcus ve Corynebacterium türleri ile aerop 

ve anaeropBacillaceae sporları) mikroorganizmaların bulunması arzu edilmez. Çünkü 

psikrofilik mikroorganizmalar, sütün muhafazası sırasında proteolitik ve lipolitik 

etkilerinden ötürü sütte arzu edilmeyen lezzetin meydana gelmesine; koliform grubu 

organizmalar, mayalar ve bazı anaerobik sporlar da (örn.,bütirik asit bakterileri) elverişli 

koşullar altında peynirde gelişerek gaz oluşmasına neden olurlar. Ayrıca sütteki enzimlerden 

ileri gelen proteolizis, pıhtının yumuşak olmasına; buna bağlı olarak da randımanın düşük 

olmasına sebep olmaktadır. 

 

Mikroorganizmaların oluşturdukları enzimler ısı işlemlerine oldukça dayanıklıdır. 

Psikrofilik organizmaların proteaz ve lipazları süte uygulanan normal ısı işlemleriyle (72 

°C'de 15 saniye) inaktive olmazlar. Bu bakımdan bazı araştırmacılar, soğukta muhafaza 

edilen sütlere, lipolizisi (hidrolitikransidite) önlemek amacıyla, tuz (sodyum klorür) ilave 

edilmesini önermişlerdir. Ancak rennin aktivitesini olumsuz etkileyerek koagülasyonun 

yavaş olmasına ve suyun tutulmasından dolayı da pıhtının yumuşak olmasına sebebiyet 

veren bu uygulamaya nadiren başvurulmaktadır. 
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Ayrıca, sütün kokusu ve tadı peynire geçeceği için, kötü yemlerle beslenen 

hayvanların sütleri peynirlerde kusurlara neden olabilmekte ve yine silajla beslenen 

hayvanların sütleri spor yapabilen anaerobik bakterileri içerdiğinden peynircilikte çok 

tehlikeli olabilmektedir.  

 

Peynire işlenecek süt taze olmalı ve içinde yabancı madde bulunmamalıdır. Çünkü: 

 Sütte bulunan antibiyotik ve koruyucu maddeler starterin çalışmasını 

engellerleyerek sütün pıhtılaşmasını önlerler 

 Sütün mastitisli olması ve bakteri içeriği yüksek olması yavaş pıhtılaşma, zayıf 

pıhtı oluşumu, peynir suyunun pıhtıdan zor ayrılması gibi peynir yapımının 

değişik aşamalarında kusurlara neden olur. 

 Önceden ısıtılmış sütler yavaş ve zayıf pıhtı oluşturacağı için peynirde kaliteyi 

etkiler. Peynirde bazı kusurların oluşur (yarık, çatlak, gaz vb.). 

 

Çiğ sütün nitelikleri 2 ana nedenle bozulabilir: 

 

 Meme içerisinde: meme iltihabı gibi hastalıklar, laktasyon başlangıcı ve sonu gibi 

nedenlerle, 

 Meme dışında: ahır, sağım ve muhafaza koşullarının kötü olması sonucu, sağım 

yerinde ve nakil sırasında yetersiz soğutma, hile yapılması gibi nedenlerle.  

Peynir üretiminde ilk aşama sütün kalitesinin tespitidir. Çünkü peynirlerde değişik 

özelliklerin ortaya çıkmasına, hammadde (süt) ile üretim yöntemi neden olmaktadır. Bu 

durum dikkate alınarak bazı peynir çeşitlerine işlenecek sütlerin ekstra ve 1. sınıf çiğ süt 

olması şart koşulmuştur.  

 

Peynir yapımı için elverişsiz bazı sütler ve özellikleri Tablo 1. 3de verilmiştir:  

 

SÜT ÖZELLİK 

Kolostrum içeren 
Fazla oranda immun globülinleri içerir. Laktik streptekokların gelişmesini 

engelleyen laktenin 1 ve 3 bulunur. 

Laktasyon sonu 

Mineral tuz bileşimi ve protein miktarı farklı.  

Mikroorganizma sayısı bazen yüksek 

Peroksidazla birlikte laktik asit bakterilerin gelişmesini engelleyen 

trosinatın miktarı yüksek 

Mastitisli hayvan 

Kimyasal bileşimi farklı (alfa- aktalbumin ve beta- laktoglobulin ile 

potasyum miktarı az; serum albumini, immün globülin, sodyum ve klor 

iyon miktarı fazla) 

Genellikle patojen mikroorganizmaları ihtiva eder 

Fazla sayıda löykosit(300.000 / ml’  den fazla) bulunur. 

Tablo 1. 3: Peynir yapımı için elverişsiz bazı sütler ve özellikleri  

 

Kısaca özetlemek gerekirse, peynir sütünün seçiminde aşağıdaki kriterler göz 

önünde tutulmalıdır: 

 

 Sütün bileşimi kimyasal ve fiziksel bakımdan normal olmalıdır. 

 Protein miktarı (özellikle kazein) yüksek olmalıdır. 

 Çiğ sütün toplam mikroorganizma miktarı düşük olmalıdır. 

 Çiğ süt inhibitör maddelerden (antibiyotikler, dezenfektan maddeler vs.) ari 

olmalıdır. 

 Antibiyotik testi ve peynir mayası ile pıhtılaşma testi pozitif olmalıdır. 
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ÇİĞ SÜTÜN KALİTE KRİTERLERİ 

 

Sağlıklı bir hayvandan elde edilen, kusursuz inek sütünden beklenen nitelikler aşağıda 

sıralanmıştır: 

 

 
 

KALİTE 

KRİTERİ 
BEKLENEN NİTELİK 

Renk ve Görünüş:  porselen beyazı, mat, temiz, çok hafif sarımsı. 

Tat ve koku:  
hafif tatlı, yağlımsı, kendine özgü tat ve kokuda, ancak herhangi 

yabancı belirgin bir tat ve kokuya sahip olmayan. 

Fiziksel durum:  
opak, sıvı, sudan biraz ağır, kaymak bağlayan kendine özgü bir 

yapıdadır. 

Asitlik durumu:  

pH değerinin 6.4-6.8 arasında ve titrasyon asitliğinin 6.5-7.5 °SH 

arasında olması istenir. Titrasyon asitliğinin 8 °SH üzerinde olması 

hızlı bir asit yükselmesini gösterir. 10 °SH’i geçtiği taktirde ısıtma 

sırasında pıhtılaşma meydana gelir. Titrasyon asitliği 5 °SH 

derecesinin altında olan sütler veya pH değeri 6.8’ den yüksek olan 

sütler de normal kabul edilmez. 

Kir miktarı:  

100 ml sütteki kir miktarı 3 mg’ a kadar olan sütler ‘ekstra sınıf’, 6 

mg’ a kadar olan sütler ‘1. sınıf’ ve 10 mg’a kadar olanlar ‘2. sınıf’ 

süt olarak kabul edilir. 

Resazurin testi:  

resazurin testi sonucu 1 saatte mavi rengi koruyanlar ‘ekstra sınıf’, 

koyu pembe renge kadar açılanlar ‘1. sınıf’, pembe veya beyaz renge 

dönüşenler ise ‘2.sınıf’ süt olarak kabul edilirler. 

Fosfataz testi: 
Lovibondtintometresine göre 2 saatlik inkübasyon sonunda okunan 

değerin 43 ve üzerinde olması istenir. 

İnhibatör madde:  
Çiğ süt içerisinde antibiyotik ve diğer herhangi bir inhibatör madde 

bulunmaması gerekir 

Bileşimi:  
Ait olduğu türün normal inek sütü bileşim değerlerine sahip 

olmalıdır. 

Tablo 1. 4: Çiğ sütlerin bazı kalite kriterleri 

 

1.4. Sütün Temizlenmesi 
 

Peynire işlenecek sütün diğer tüm süt ürünlerinde olduğu gibi temiz olması şarttır. 

İşletmeye gelen pişmemiş süt, sağım yerinde süzülmüş olsa dahi temiz kabul edilemez. Bu 

nedenle üreticiden tankerlerle gelen süt kalite kontrolü yapıldıktan sonra mutlaka 

temizlenmelidir. Sütün temizlenmesi çoğu zaman filtreler ve separatörler yardımıyla 

yapılmaktadır.  

 

Bu aşamada ilk olarak klasik ya da borulu filtreler yardımıyla süt içindeki gözle 

görülebilen çöp, kir vb. yabancı maddelerin ayrılması sağlanır. Bunun için kaba temizleme 

olarak tanımlanan işlem, basit filtreler yardımıyla gerçekleştirilir.  

 

Daha sonra da, gözle görülemeyen kan pıhtıları, lökosit, hücre parçaları, büyük 

bakteriler vb. yabancı maddeler sütten ayrılır. Sütün asıl temizliğinin yapıldığı bu işleme 

klarifikasyon denilmektedir. Bu amaçla klarifikatör isminde ortaya gelen santrifüjlü 

temizleme separatörleri kullanılmaktadır.  
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Ancak asıl temizleme işlemi, sütteki epitel hücreleri, kan pıhtıları, protein pıhtıcıkları 

ve benzerlerini arındırmak amacıyla özel temizleme seperatörleri (klarifikatörler) yardımıyla 

yapılmaktadır.  

 

Resim 1. 4: Çiğ süt temizleme ekipmanları.   

 

Peynir yapımı için elverişli süt, 56-57 °C'e kadar ısıtıldıktan sonra temizleme 

aygıtlarından geçirilerek kaba kirlerinden arındırılır. Bu amaçla son yıllarda geliştirilen 

merkezkaç (santrifuj) kuvveti ilkesine göre çalışan çok yüksek devirli özel temizleme 

aygıtlarıyla (örn.,baktofugatör) sütü mikroorganizmalardan, özellikle spor şekillerinden, 

büyük ölçüde (% 90) arındırmak mümkündür. Bu sistemde separasyon sırasında elde edilen 

baktofugat (bakteri konsantratı), % 6-8 oranında süt proteinlerini içerir; işlenen sütün % 2-

3'ünü teşkil eder. Bu bakımdan baktofugat, çoğu kez 130-140 °C'de 3-4 saniye tutularak 

sterilize edilip soğutulduktan sonra süte ilave edilir 

 

1.5. Sütün Standardizasyonu 
 

Peynir üretimine başlamadan önce sütün içeriğini bilmek, ürünün kalitesi ve 

randımanı açısından çok önemlidir. Çünkü sütün kimyasal bileşimi, elde edilecek peynirin 

yağ ve protein oranını önemli ölçüde etkiler. Besleme, iklim, laktasyon süresi, meme 

enfeksiyonu, genetik farklılıklar gibi birçok faktör sütün, özellikle yağ ve protein olmak 

üzere birçok unsurunu değiştirmektedir. Gelen sütlerin standardize edilmemesi, yıl boyunca 

değişik randımanda ve maliyette peynir üretimine neden olmaktadır. Bu yüzden peynire 

işlenecek sütün özellikle yağ ve protein bakımından standardize edilmesi gerekir. Sütün 

standardize edilmesi için yağ oranı ve protein miktarı bilinmelidir. 

 

Peynir yapımında kullanılacak süt, peynirin standart bileşimde olmasını sağlamak ve 

tüketicinin isteği doğrultusunda sütün unsurlarını en ekonomik şekilde değerlendirmek 

amacıyla standardize edilir. Süt yağındaki % 0.05 oranında bir değişim, % 45-50 oranında 

kuru maddede yağ içeren peynirin kuru maddesindeki yağ düzeyinde % 0.5 oranında 

değişime neden olur. 

 

1.5.1. Yağ Oranının Ayarlanması 
 

Üretimden önce sütün yağ oranının ayarlanması hem ekonomik açıdan hem de yasa ve 

tüzükteki kurallara uygun üretim açısından zorunlu bir işlemdir. Peynire işlenecek sütteki 

yağ; yönetmeliklere uygun peynir üretmek ve ekonomik üretim yapmak amacıyla 

standardize edilmelidir.  
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Peynirin istenen yağ oranı, peynire işlenecek sütün yağ oranına bağlıdır ve aynı 

zamanda sütün protein, daha doğrusu kazein içeriği ile ilişkilidir. Sütün kazein oranının 

yükseldiği yılın belli dönemlerinde, peynirin yağ oranının düşük olma olasılığı vardır. Buna 

karşın, kazein oranı düştüğünde yağ oranı gereğinden fazla yükselir. Bunun dengelenmesi 

için peynire işlenecek sütün yağ oranının ayarlanması gerekir. 

 

Yağ yönünden standardizasyon gerçekleştirilirken önce çiğ sütteki yağ oranı belirlenir. 

Belirlenen bu değer, üretilecek peynirde istenen yağ oranı ile karşılaştırılır. Öncelikle sütün 

yağı krema separatörlerinden geçirilerek ayrılır ve çeşitli yöntemler kullanılarak yağ 

standardizasyonu gerçekleştirilir.  

 

 Yağ oranının istenen şekilde standardize edilebilmesi için aşağıdaki 3 verinin 

bilinmesi gerekir: 

 

 Üretilecek peynirin yağ oranı. 

 Sütün protein oranı. 

 Peynirin çeşidi 

 

 Sütün yağ oranının ayarlanması 3 şekilde yapılır: 

 

 Yağ oranı bilinen tam yağlı süt ile yağsız sütün karıştırılmaması. 

 Yağsız süte krema ilavesi. 

 Yağlı sütün, fazla yağının alınması 

 

Bu yöntemler: 

 

1.Süt Yağının Tanklarda Ayarlanması: bu standardizasyon aşağıdaki şekilde 

gerçekleştirilebilir; 

 

 Yağsız süte krema ilavesi  

 Yağsız süte yağlı süt ilavesi 

 Yağlı süte yağlı süt ilavesi  

 Yağlı süt ile yağsız sütün belirlenen miktarlarda karışımı  

 

Süt Yağının Direk Standardizasyonu: yağsız süt ile kremanın kısmı olarak 

karışması ve fazla kremenın ayrılması ile gerçekleştirilir. 

 

Bu da iki şekilde yapılmaktadır: Elle kontrol ve Otomatik standardizasyon  
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Şema 1.1: Beyaz peynir ünitesi işlem hattında standardizasyon 

 

 Elle Kontrol: Bu tip standardizasyon daha küçük işletmelerde kullanılır. Sütün 

yağ oranının tam ayarlanması için önceden bir depolama tankı içinde yağsız süt 

ya da krema ilavesiyle yağ belirli bir değere getirilir. Bu sistemde yağsız süt 

çıkış basıncı, kremanın ve sütün yağ içeriği ile yeniden eklenecek kremanın 

akışı bilinmeli. 

 

 Otomatik Standardizasyon: Bu standardizasyon sürekli olup büyük işletmeler için 

uygundur. İki yöntem kullanılmaktadır: milikotestler de her 20 sn de yağ içeriği 

sürekli ölçülür ve süt içinde ihtiyaç duyulan yağı elde etmek için MTC (milikotestler 

kontrol ) kontrol edici yağ ve yüksek yağ arasındaki oranı düzenler. Diğer sistem ise, 

kremanın yağsız süte ilavesi için akış kontrol üniteleri ve süt içinde yağın en iyi 

standardizasyonu için ayarlayıcı vanalar, kremada yağ içeriğinin sürekli ölçülmesi 

için yoğunluk kontrollerini yapısında bulunduran bir sistemdir.  

 

Peynir üretiminde sütün yağ oranı ile peynir randımanı arasındaki ilişki 

doğrusal değildir. 

 

İşlenen sütün yağ oranı arttıkça peynir suyu ile olan kayıplar da artmaktadır. Bu 

yüzden peynire işlenecek sütün yağ oranının optimum düzeyde tutulması ve kazein oranına 

göre ayarlanması gerekir.Kazan sütünde yağ miktarının ayarlanması için ilk önce Tüzük ve 

Standartlarda peynir için verilen kurumaddede yağ miktarlarının bilinmesi gerekir.  

 

T.S.E. Beyaz Peynir Standardına göre; 

 

 Tam yağlı beyaz peynirde kurumaddede yağ ağırlıkça en az % 40 

 Yağlı beyaz peynirde kurumaddede yağ ağırlıkça en az % 30 

 Yarım yağlı beyaz peynirde kurumaddede yağ ağırlıkça en az % 20 

 Az yağlı (yavan) beyaz peynirde k. maddede yağ ağırlıkça en az % 20   den az 

olmalıdır. 
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Kazan sütünün yağ miktarının ayarlanmasında en kesin sonuçlar, kazein miktarı ile 

yağ arasındaki ilişkilerden elde edilmektedir. Çünkü peynirin asıl maddesi kazeindir. 

Yapılan araştırmalara göre, kazein / yağ oranının inek sütünde 0,69 / 0,73, koyun sütünde ise 

1/1 düzeyine ayarlanması ile peynirde istenilen yağ oranına ulaşılmaktadır. Fakat kazein 

miktarını saptamak zor olduğundan, bunun yerine toplam protein miktarı formaltitrasyon 

yönteminden yararlanılarak belirlenir ve sonuca göre kazan sütünde olması istenen yağ 

miktarı hesaplanır. 

 

1.5.2. Protein Oranının Ayarlanması 
 

Peynir sütünün protein oranının ayarlanması, zorunlu olmayan, fakat yararlı bir 

işlemdir. Özellikle üretime ilişkin işlem parametrelerinin ve randımanın optimizasyonu ile 

üretim kapasitesinin artırılabilmesi amacıyla önerilmektedir. Sütte protein oranının 

ayarlanması koyulaştırılmış süt, yağsız süt tozu ve kazeinat ilavesiyle yapılmaktadır. Bu 

amaç için kullanılacak süt tozunun düşük derecelerde ve püskürtme yöntemiyle elde edilmiş 

olması gerekmektedir.  

 

Katılacak miktar % 1-2 ‘dir. Eklenen oran % 4’ü geçerse kalite zarar 

görmektedir. 

 

Üretimde kullanılacak sütte, kazeinin yağa oranının belirli bir düzeyde (0.70) 

bulunması arzu edilir. Aksi durumlarda peynirin yapısı ya yumuşak ya da sert olur.  

 

Sütün protein oranının ayarlanmasına yönelik bir diğer seçenekte “ultrafiltrasyon” 

tekniğidir. Ultrafiltrasyon ile peynire işlenecek sütün kurumadde seviyesi peynirin çeşidine 

bağlı olarak belirli bir düzeye çıkartılır. Bu işlem sırasında yüksek basıncın etkisiyle sütün 

suyu ve suda çözünmüş laktoz ve mineral maddeler gibi unsurları membranlar yardımıyla 

ayrılarak süt konsantre hale getirilir. 

 

1.6. Homojenizasyon 
 

İçinde bulunduğumuz yüzyılın başından beri süt endüstrisine giren homojenizasyon 

işlemi, günümüzde sterilize ve pastörize süt, yoğurt, dondurma, peynir vb. mamullerin 

üretiminde kullanılmak suretiyle, oldukça yaygınlık kazanmıştır. Homojenizasyon sütün yağı 

üzerinde gerçekleştirilen bir işlem olmasına karşın, diğer bileşenlerine; proteinler, özellikle 

kazein ve sütün bazı fiziksel nitelikleri üzerine de etkili bulunmaktadır.  

 

Homojenizasyon işleminin amacı; süt yağının yüzeyde toplanmasını engellemek ve 

asitliğin geliştirilmesiyle birlikte, su tutma kabiliyeti yüksek pıhtıda homojen ve yağlımsı bir 

yapı elde etmektir 
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Şekil 1. 1: Homojenizatör çalışma düzeneği 

 

Homojenizasyon işlemi, sütte yağ globüllerinin çaplarının küçülmesini sağlamasının 

yanında süt proteinlerinin yapısında da bazı değişiklikler meydana getirir. Böylece peynir 

üretiminde, peyniraltı suyuna daha az oranda yağ geçer, süt kurumaddesi ve yağın peynir 

telemesinde tutulma oranı artar, homojenize sütten üretilen peynir örneklerinin kurumadde 

oranlarının, homojenize edilmemiş sütten üretilen peynirlerin kurumadde oranlarından daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 

İşlem, daha ziyade yağ asitlerinin parçalanması sonucu lezzet bileşiklerinin oluşumu 

arzu edilen bazı peynirlerin (örn.,feta peyniri, roquefort) olgunlaşmasını (örn., yağ 

hidrolizini) hızlandırmak, ürünün daha beyaz görünümünü sağlamak ve koagulumdan peynir 

altı suyunun çıkışını azaltmak amacıyla uygulanır.  

 

Homojenizasyon işleminde  gerekli iki parameter söz konusudur: Basınç 50-150 

kg/cm2; sıcaklık 60 oC civarındadır. 

 

Peynire işlenecek sütlerde genellikle 57 
0
C ‘de, 100-175 kg/cm2’lik basınçta 

homojenizasyon uygulanması önerilmektedir. Tek ve/ veya çift kademede gerçekleştirilen 

homojenizasyonda yer alan ekipmanlara homojenizatör denilmektedir. İşlem, sütün 

doğrudan homojenize edilmesi veya kremanın ayrılıp homojenize edilmesi ve yeniden yavan 

süte katılması suretiyle yapılabilmektedir.  Üretimde kullanılacak sütten elde edilen yaklaşık 

% 15-20 yağlı kremaya tatbik edilir; ısıtma işleminden önce krema elde edildiği sütle 

karıştırılır. Sıcaklığı 55 °C olan süte, yağlı süte veya kremaya, genellikle tek aşamalı 

homojenizatörlerde 70-105 kgf/cm2, çift aşamalı homojenizatörlerde ikinci aşamada 25-56 

kgf/cm
2
 basınç tatbik edilerek yapılır. 

 

Peynire işlenecek sütün homojenize edilmesi ile sütteki yağ tanecikleri küçülmekte, 

sütün viskozitesi yükseldiğinden peyniraltı suyuna daha az yağ geçişi olmakta ve yağın 

peynir içinde homojen bir şekilde dağılmasıyla duyusal nitelikleri gelişmektedir. Böylece 

lezzet artmakta ve daha yumuşak bir teleme elde edilmektedir.   
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Homojenizasyon işlemi, normal olarak peynir yapımında kullanılacak süte 

uygulanmaz. Çünkü homojenizasyon, sütün kalsiyum kazein fosfat kompleksi ile tuz 

dengesini bozar ve lipolitik enzimlerin, yağ globüllerinin merkezinde bulunan yağa daha 

kolay ve hızlı nüfuz etmesine neden olur. Dolayısıyla homojenizasyon işlemi, beyaz peynir 

üretiminde istendiği halde, kaşar peyniri üretiminde yumuşak teleme oluşturması nedeniyle 

istenmemektedir. 

 

Homojenizasyonun süt ürünlerinin özellikleri üzerine birçok olumlu etkisinin yanında, 

zayıf yapı ve tekstür oluşmasına neden olması, esnekliği ve eriyebilirliği azaltması gibi 

olumsuz etkileri de vardır. Çiğ sütten işlenen peynirlerde süt proteinlerinin ancak %75-80 

kadarı peynir kitlesinde kalmakta, geri kalan süt proteinleri ise peyniraltı suyuna 

geçmektedir.  

 

 Homojenizasyon işleminin sütte neden olduğu değişim: 

 

 Yağ globülleri çapının küçülmesiyle, süt yağında ortaya çıkan yüzey 

artmasının, sütteki nitelik değişmesinin en büyük etkilerini ortaya 

çıkarmasıdır. Böylece süt yağı yüzeyde toplanıp kaymak tabakası 

oluşturamamaktadır. 

 Yağ globülleri(yuvarları) yüzey zarlarının değişmesiyle birlikte, küçülen 

çapa ters orantılı olarak büyüyen yüzey, kazein ve sütün diğer mikro 

bileşenleriyle birleşerek, yoğ oksidasyonunun önüne geçilebilmektedir. 

 Yüksek basınçta homojenizasyon protein misellerini incelterek ve 

denatürasyon olmak üzere proteinleri üzerinde iki temel değişime 

uğratmaktadır. 

 Tüm bu değişimin etkileri duyusal olarak da algılanmaktadır: daha 

yumuşak ve yağlımsı bir tat algılanmaktadır. Renginde bir donukluk 

hissedilmekte ve bunun ışığn bir yansıması sonucu görüldüğü 

bilinmektedir. Homojenize sütlerde lipoliz ve mikrobiyal kontaminasona 

daha açık olmaktadır. Etkili bir pastörizasyonun önemini burada 

belirtmek gerekecektir. 

 Homojenizesyonla peynir kitlesinin daha yumuşak, yağlımsı ve dayanaklı 

bir yapı kazanmaktadır. Olgunlaşöma sırasında lipolizisin istenen küflü 

peynirlerde tipik aroma oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Su tutma 

yeteneğini arttırmakta özellikle yağ yuvarları zarında kazeinin 

tutulmasından ötürü peynir altı suyuna yağ geçişini azaltmakta ve böylece 

yağ ve proein tutulmasından ötürü randıman artmaktadır. 
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Resim 1. 5: Homojenizotörlerin dış görünüşü 

 Beyaz peynir için önerilen homojenizasyon işlemi için yapılan araştırma 

bulgularına aşağıda yer verilmiştir: 

 

 Koyun sütü peynirine yakın beyazlık elde edilmiştir. 

 Peynirin su tutma kapasitesi arttığından, kalıp hacmi büyümüştür. 

 Daha iyi olgunlaşmıştır. 

 Süt kurumaddesi ve peynirdeki yağ oranı artmıştır. 

 Birim sütten elde edilen teleme miktarı artmıştır. 

 Peynir altı suyuna geçen kurumadde ve yağ oranı azalmıştır. 

 Toplam azotlu maddeler içinde, suda çözünen azotlu maddeler miktarı 

artmış ve buna bağlı olarak yüksek ‘’ olgunlaşma katsayısı elde 

edilmiştir. 

 Olgunlaşma sırasında oluşşan uçucu yağ asitleri miktarında artış 

saptanmıştır. 

 

1.7. Isıl işlem ve Soğutma 

 

Bu işlem, sütteki hastalık yapıcı mikroorganizmaları imha etmek, peynir teknolojisi 

açısından zararlı olan mikroorganizmaları öldürmek ya da uzaklaştırmak, starter kültürlerin 

ortamda daha kolay ve güvenli gelişebilmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. 

 

Peynire işlenecek sütün pastörizasyonunun iki amacı vardır: 

 

 Hijyenik Amaç: Peynir sütünün uygun şekilde pastörize edilmesiyle hastalık etmeni 

mikroorganizmalar yok edilir. Örneğin beyaz peynirin çiğ sütten üretilmesi 

sonucunda söz konusu mikroorganizmalar, peynirin bünyesinde oldukça uzun süre 

canlı kalabilmektedir. 

 

Bu yüzden çiğ sütten yapılan peynirlerin olgunlaşma süresinin uzun olması gerekir. 

Üretimlerinden hemen sonra tüketime sunulacak peynirler için, peynir sütünün pastörize 

edilmesi özellikle toplum sağlığı açısından önemlidir. 
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 Teknik Amaç: Peynir üretimi kontrollü bir fermentasyonu zorunlu 

kılmaktadır. Bu nedenle, pastörizasyon işlemi ile istenmeyen 

mikroorganizmaların sayısı azaltılır ve böylece peynirde üniform bir 

niteliği sağlamak için sütün doğal florasının yerine, seçilmiş ve uygun bir 

starterin katılması mümkün olur. 

 

 Peynir Yapılacak Süte Uygulanan Isı İşleminden Sağlanan Faydalar: 

 

 Randıman ortalama % 2.4- 4 arası artar. 

 Yapım bir ölçüde standartlaşır. 

 Arzu edilmeyen organizmaların çoğu tahrip olur. 

 Kalitede bir ölçüde yeknesaklık görülür. 

 

 Peynir Yapılacak Süte Uygulanan Isı İşleminin Mahsurları: 

 

 Olgunlaşma süresi uzar. 

 Arzu edilen mikroorganizmaların çoğu tahrip olur. 

 Düşük kaliteli sütün kullanımını teşvik eder. 

 Pıhtı gevşek olur. 

 Yapım masrafları artar. 

 

 Peynirde ısıtma işlemi ile randıman artışı sağlanmaktadır. Bunun nedenleri: 

 

 Uygulanan sıcaklık seviyesine bağlı olarak serum proteinleri 

denetürasyona uğraması, 

 Süt yağının pıhtıda daha fazla tutulması ve 

 Mineral tuzların bir bölümünün erimez hale geçmesidir. 

 

Peynir yapımında kullanılacak sütün mikrobiyel kalitesi, peynirin yapımı esnasında 

istenmeyen saprofit ve patojen mikroorganizmalarla kontaminasyonu peynirin kalitesini 

önemli ölçüde etkiler. Bu bakımdan süte, peynirin kalitesini olumsuz yönde etkileyen veya 

tüketici için tehlike arz eden mikroorganizmaları veya enzimlerini tahrip etmek için ısı 

işlemleri uygulanır. Isı işlemiyle, sütün bakteriyolojik kalitesinin kısmen standardizasyonu 

sağlanır. Ancak işlemle, peynir yapımı için sütte normal olarak bulunan faydalı birçok 

bakteri ve enzim (örn., lipaz) tahrip olur. 

 

 Peynir sütüne uygulanan pastörizasyon normları; 

 

 63 – 65 0C ‘de 30 dakika, 

 65 – 74 0C ‘de 15 – 40 saniye ve 

 78 – 85 0C ‘de süresiz (flash pastörizasyon) dir 

 

Isı işlemi uygulanmamış sütten yapılan peynirin daha iyi lezzet ve aromaya sahip 

olduğu genellikle kabul edilir. Ancak çiğ sütün kalitesi, çoğu kez peynir yapımı için elverişli 

olmadığından süte ısı işlemi uygulanmasından kaçınılmaz. Sütte mevcut istenmeyen saprofit 

mikroorganizmaları ve enzimleri, hiç değilse kısmen (% 95 oranında) ortadan kaldırıcı 

önlem ve yollara başvurulmadığında, bu organizmalar yapımın türlü safhalarında üreyerek, 

peynirin kalitesinin düşmesine ve tüketici sağlığı için tehlike arz etmesine neden olabilirler. 
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Bu bakımdan iyi kaliteli peynir elde etmek için diğer bazı önlemlere (örn., üretimde 

iyi kaliteli çiğ süt kullanması, hijyenik koşulların sağlanması, etkin bir paketleme sisteminin 

uygulanması) ilaveten, süte etkin bir ısı işleminin uygulanmasına da başvurulur. 

 

Peynir yapımında süte uygulanan isı işleminin sütünmikrobiyel florasına ve bazı 

unsurlarına etkisi tablo 1. 3 te verilmiştir: 

 

MİKROBİYAL 

FLORA 
ISIL İŞLEMİN MİKROBİYAL FLORAYA  ETKİLERİ 

BAKTERİ 

Bacillus ve Clostridium sporları, Micrococcustürlerinin çoğu, Fekal 

streptokoklar ve bakteriofajlar canlı kalır. Patojen bakteri ve virüsler tahrip 

olur. 

ENZİM 
Asit fosfataz, ksantinoksidaz, peroksidaz, amilaz, proteaz ve bakteri lipazları 

etkilenmez 

KALSİYUM Kalsiyum iyon konsantrasyonu azalabilir. 

SERUM 

PROTEİNLERİ 
Denatüre olmaya başlar. Denatürelaktoglobülin ve kazein etkileşir. 

İNHİBİTÖR 

MADDELER 
Antibiyotikler, lisozim, laktenin2 etkilenmez. Laktenin 1 tahrip olur. 

Tablo 1. 3: Isıl ilemin sütün mikrobiyal florasıüzeride etkileri 

 

Süte uygulanacak ısı işlemin verimliliğin sağlanması, büyük ölçüde 

kontaminasyonunun önlenmesine bağlıdır. Bu bakımdan tüm üretim aşamalarında 

mikrobiyal kontaminasyonu asgari düzeyde tutacak hijyenik önlemlerin alınmasına özen 

gösterilmelidir.  

 

Pastörizasyon peynir kalitesini olumsuz etkileyecek bakterileri öldürmede yeterli 

olmalıdır, örneğin erken “şişmeye” ve hoş olmayan tat oluşumuna neden olan koliformları 

nedeniyle, genelliklekle 72 – 73°C için 15 – 20 saniye düzenli bir pastörizasyon işlemi 

uygulanır. 

 

Resim 1. 6: Peynir üretiminde kullanılan ısıl işlem üniteleri(Plakalı Eşanjör)  
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Bununla beraber, spor formundaki spor oluşturan mikroorganizmalar pastörizasyonda 

canlılığına devam ederler ve olgunlaşma işlemi esnasında ciddi problemlere neden olurlar. 

Bir örnek olarak Clostridiumtyrobutyricum olan ve laktik asidi fermente ederek bütirik asit 

ve yüksek hacimde hidrojen gazı üreten mikroorganizma verilebilir. Bu hidrojen gazı 

peynirin tekstürünü tamamıyla yok eder (‘şişme'), bütirik asidin tatsız olduğu gerçeğinden 

söz edilmemektedir. Daha şiddetli ısıl işlem bu kısmi riski azaltacaktır, fakat sütün peynir 

yapma özelliğinde ciddi bir zayıflama da olacaktır. Isıya dayanıklı bakterilerin azaltılmasının 

diğer anlamları bundan dolayı kullanmadır. 

 

Pastörizasyon: En az 72 °C’de 15 saniye uygulanan kısa süreli yüksek sıcaklık veya en 

az 63 °C’de 30 dakika uygulanan uzun süreli düşük sıcaklık veya eşdeğer etkiyi sağlayan 

diğer zaman-sıcaklık koşullarının kombinasyonunu içeren ve bu uygulamalardan hemen 

sonra alkali fosfataz testi yapıldığında ürünlerin negatif reaksiyon gösterdiği ısıl işlemi,  

 

Pastörizasyon, ilk olarak Fransız kimyager ve mikrobiyolog LuisPasteur tarafından 

şaraptaki mikroorganizmaların eliminasyonu için uygulanan bir işlemdir. Şarap 55oC de 

birkaç dakika ısıtılmış ve sonucunda şarap içindeki zaralı mikroorganizmalar elimine 

edilmiştir. Daha sonra bu işlem bira, süt, meyva suyu ve daha birçok sıvı gıdada uygulamış 

ve standart işleme teknikleri içersine girmiştir. 

 

Pastörizasyon prosesindeki ısıtma ve ani soğutma işlemleri (sürekli olmayan) batch 

sistemlerde bir kaynatma kazanı ile, sürekli (continue) işleme sistemlerinde ise plakalı ya da 

borulu eşanjörler vasıtasıyla yapılmaktadır. 

 

Sürekli pastörizasyonun, sürekli olmayan (batch) pastörizasyona karşı zaman, hijyen 

ve işletme maliyetleri gibi üstünlükleri vardır.   

 

Şema 1.2: peynir üretiminde ön işlem ve pastörizasyon ünitesi  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Beyaz peynir üretiniz. Öncelikle bu amaç için seçtiğiniz sütü ön işlemlerden geçiriniz. 

Aşağıdaki işlem basamaklarını titizlikle uygulayınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş kıyafetinizi giyiniz 

 Ellerinizi her çalışma öncesinde yıkayınız ve dezenfekte ediniz  

 Araçları hazırlayınız.  
 Kullanacağınız araçları steril hale getirmeyi 

unutmayınız  

 Sütü temizleyiniz.  

 Kullanacağınız ekipmanların 

dezenfeksiyonunu yaparken dikkatli olunuz. 

Klarifikatörün seperasyon hızını ayarlamayı 

unutmayınız.  

 Seçtiğiniz sütün beyaz peynir üretimi için 

gerekli kalite normlarına dikkat ediniz. 

 Sütün seperasyon sıcaklığında olmasına dikkat 

ediniz  

 Sütün standardizasyonunu 

yapınız.  

 Sütünüzün yağ içeriğine göre yağ 

standardizasyonu yapmaya özen gösteriniz.  

 Kurumadde standardizasyonu yapmayı 

unutmayınız.  

 Sütü homojenize ediniz.  

 Homojenizatörün basıncını ayarlamayı ve sütü 

homojenizasyon sıcaklığına getirmeyi 

unutmayınız.  

 Baktofüj ile 

mikroorganizmalardan ayırınız.  
 Isı derecelerine dikkat ediniz.  

 Isıl işlem uygulayınız.   Isıl işlem normlarına uymaya özen gösteriniz.  

 Sütünüzü soğutunuz.  
 Sütün mayalanma derecesinin 1-2°C üzerine 

soğutulmasına özen gösteriniz.  

 Verilen talimatlara uygun davranınız.  

 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız. 

 Bir kullanımlık malzemelerinizi çöpe atınız. 

 Araç ve gereçlerinizi temizleyip dezenfekte ediniz 

 Çalışma ortamınızı temizleyerek güvenlik kontrollerinizi yapınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki şıklardan doğru olanı işaretleyiniz. 

 

1. Beyaz peynir en çok hangi hayvan türünden elde edilmektedir? 

A) Koyun sütü 

B) İnek sütü 

C) Keçi Sütü 

D) Manda sütü 

E) Koyun ve keçi sütü karışımı 

 

2. Beyaz peynirin tanımına ilişkin bilgilerden hangisi doğrudur?     

A) Beyaz peynir hammaddenin peynir mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde 

emenin, tekniğine uygun olarak işlenmesiyle üretilen salamuralı peynirdir. 

B) Beyaz peynir sadeceolgunlaştırılmış olarak tüketilebilen salamuralı peynirdir. 

C) Beyaz peynir hammaddenin peynir mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde 

edilen salamurasız peynirdir  

D) Beyaz peynir hammaddenin peynir mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde 

edilen telemenin, tekniğine uygun olarak işlenmesiyle üretilen, üretim 

aşamalarındaki farklılıklara göre taze olarak tüketilen peynirdir  

E) Beyaz peynir hammaddenin yoğurt mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde 

edilen salamuralı peynirdir.  

 

3. Beyaz peynirin sınıflandırılmasına ilişkinaşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Peynirin tekstürüne göre sınıflandırılması yuvarlak gözlü, granüler, kapalı tekstür 

şeklindedir.  

B) Konsistens özelliklerine göre sınıflandırılmasında Laktik Asit bakterileri ile 

olgunlaştırılanlar vardır. 

C) Peynirin kuru maddede yağoranına göre ınıflandırılmasında asitlerle pıhtılaşanlar 

vardır. 

D) Peynirin sınıflandırılmasında iç nitelik olarak kuru maddede yüzde yağ miktarı 

dikkate alınır.   

E) Peynirin kuru maddede yağoranına göre sınıflandırılmasında sütün nevi olarak ülke 

yer alır. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi pıhtıyı elde etme yöntemine göre peynirin 

sınıflandırılmasıdır? 

A) Yağsız 

B) Yumuşak 

C) Yuvarlak Gözlü 

D) Rennet ile elde edilenler 

E) Urfa beyaz peyniri 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Peynir sütünün seçiminde aşağıdaki kriterlerden hangisi göz önünde tutulmalıdır? 

A) Sütün bileşimi kimyasal ve fiziksel bakımdan normal olmalıdırB)  Protein miktarı  

B) (özellikle kazein) düşük olmalıdır. 

C) Çiğ sütün toplam mikroorganizma miktarı yüksek olmalıdır. 

D) Sütün bileşimi inhibitör maddeler içermelidir. 

E) Antibiyotik testi ve peynir mayası ile pıhtılaşma testi negatif olmalıdır. 

 

6. Sütün standardizasyonuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Sütün standardizasyonu sütün kimyasal bileşimi ile ilgili değildir. 

B) Sütün standardizasyonu asitliği düzenlemeyi içerir 

C) Süt yağını standardize etmek için kazein ilave  

D) Yağlı ürün elde etmek için sütün kreması çekilmelidir 

E) Sütün protein oranının ayarlanmasında ultrafiltrasyon tekniğinden yararlanmaktır. 

 

7. Homojenizasyona ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Homojenizasyon işlemi ile süt yağı yuvarları büyür 

B) Homojenizasyon işlemi ile sütün rengi koyulaşır. 

C) Süt yağına yönelik bir uygulamadır. 

D) Homojenizasyon sıcaklığı 100 oC’ nin üzerindedir. 

E) Homojenizasyon işlemi, beyaz peynir üretiminde yumuşak teleme oluşturması 

nedeniyle istenmemektedir. 

 

8.  ‘’  ………………………..  işlemi, sütteki hastalık yapıcı mikroorganizmaları imha 

etmek, peynir teknolojisi açısından zararlı olan mikroorganizmaları öldürmek ya da 

uzaklaştırmak, starter kültürlerin ortamda daha kolay ve güvenli gelişebilmelerini 

sağlamak amacıyla yapılmaktadır:’’  cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 

yazılmalıdır? 

A) Homojenizasyon 

B) Evaporasyon 

C) Pastörizasyon 

D) Sterilizasyon 

E) Filtrasyon 

 

9. Peynir yapılacak süte uygulanan ısı işleminden sağlanan faydalara ilişkin aşağıdaki 

bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Olgunlaşma süresi uzar.     

B) Kalitede bir ölçüde yeknesaklık görülür.   

C) Randıman ortalama % 2.4- 4 arası düşer.     

D) Arzu edilen mikroorganizmaların çoğu tahrip olur.        

E) Düşük kaliteli sütün kullanımını teşvik eder. 
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10. Peynir sütüne uygulanan pastörizasyon normları; 

63 – 65 0C ‘de …….    ……… 

……..  -  ………  15 – 40 saniye ve 

78 – 85 0C ‘de …………….. 

Yukarıdaki verilerden boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi 

yazılmalıdır? 

A) 15 – 40 saniye  /61-65 °C /süresiz 

B) 15- 20 dakika/65- 85 °C 

C) 5- 10 saniye/ 55-74 °C /  15 

D) 30 dakika/ 65 – 74 0C ‘de/  süresiz 

E) 65-74 °C /  30 dakika /  düşük 

 

Aşağıda verilen cümlelerde doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına 

(Y) harflerini yazınız. 

 

11. (   ) Beyaz peynir koyun, inek veya keçi sütünden yapılan, salamurada bekletilerek 

hazırlanan beyaz renkli bir peynirdir. 

12. (   ) Peynirler % 1 ila % 10 oranında protein içerebilirler. 

13. (   ) Peynir kalsiyum ve fosfor içeriği yönünden önemli bir gıdadır 

14. (   ) Antibiyotik, deterjan ve dezenfektan kalıntılarını içeren sütlerin peynir yapımında 

kullanılması sütlerde starter kültürlerinin ve peynirin lezzet ve aromasının oluşumunda 

rol oynayan diğer mikroorganizmaların gelişmelerini sağlar. 

15. (   )  Sağlıklı bir hayvandan elde edilen, kusursuz inek sütünden beklenen nitelikleri 

renk ve görünüş açısından porselen beyazı, mat, temiz, çok hafif sarımsı olmasıdır.  

16. (   ) Sütün temizlenmesinde, filtreler yardımıyla gözle görülemeyen kan pıhtıları, 

lökosit, hücre parçaları, büyük bakteriler vb. yabancı maddeler sütten ayrılır. 

17. (   ) Peynire işlenecek sütteki yağ, yönetmeliklere uygun peynir üretmek ve ekonomik 

üretim yapmak amacıyla standardize edilmelidir. 

18. (   ) Peynire işlenecek sütlerde genellikle 57 0C ‘de, 100-175 kg/cm2’lik basınçta 

homojenizasyon uygulanması önerilmektedir. 

19. (   ) Peynire işlenecek sütün pastörizasyonunun teknik amacı, peynir sütünün uygun 

şekilde pastörize edilmesiyle hastalık etmeni mikroorganizmaların yok edilmesidir. 

20. (   ) Pastörizasyon prosesindeki ısıtma ve ani soğutma işlemlerisürekli sistemler 

plakalı ya da borulu eşanjörlerde, sürekliolmayan işleme sistemlerinde ise bir 

kaynatma kazanı vasıtasıyla yapılmaktadır. 
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DEĞERLENDİRME  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz. Tüm sorulara doğru 

cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST  
 

Beyaz peynir üretmek amacıyla seçtiğiniz sütü ön işlemlerden geçiriniz. Yaptığınız 

işlemleri aşağıdaki değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş kıyafetinizi giydiniz mi?    

2. Takılarınızı çıkardınız mı?    

3. Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?    

4. Araçları hazırlayarak steril hale getirdiniz mi?    

5. Sütü temizlediniz mi?    

6. Kullanacağınız ekipmanların dezenfeksiyonunu yaptınız mı?    

7. Sütü homojenize ettiniz mi?    

8. Baktofüj ile mikroorganizmalardan ayırdınız mı? 
 

 

9. Isıl işlem uyguladınız mı?  
 

10. Kullanılan ekipmanları temizleyerek dezenfekte ettiniz mi?    

11. Önlüğünüzü çıkartıp astınız mı?   

12. Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?    

13. Çalışmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?    

14. İş kıyafetinizi çıkartıp astınız mı?   

15. İşi size verilen sürede tamamladınız mı?    

16. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?    

17. Çalışmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?    

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda, tekniğine uygun olarak ,Sütü ön olgunlaştırarak 

pıhtılaştırabileceksiniz 

 
 

 

 

 

Çevrenizdeki süt işletmeleri ile görüşerek;  

 Beyaz peyniri üretim aşamalarını öğreniniz, edindiğiniz bilgileri dosya haline 

getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 Beyaz peynirinde ön olgunlaştırma ve sütün mayalanması aşamalarında dikkat 

edilecek hususları, kullanılan ekipmanları, yöntemleri ve ilkeleri öğreniniz, sınıf 

ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

2. ÖN OLGUNLAŞTIRMA VE SÜTÜN 

PIHTILAŞTIRILMASI 
 

Sütün mayalanmadan önce olgunlaştırılması gereklidir. Ön olgunlaştırma da denilen 

bu işlemde 3 aşama mevcuttur: sıcaklık ayarlaması, maya ilavesi ile yardımcı maddeler ve 

özel kültürlerin katılması söz konusudur. 

 

Süt, mayalama sıcaklığına soğutulduktan sonra maya ilave edilmeden önce, genellikle 

yarım saat kadar bekletilerek sütün asitliği belirli bir düzeye yükseltilir ve bu sürede sütün ön 

olgunlaşması sağlanır (6,5 - 6,3 pH). Bu sürenin sonunda sıvı veya toz maya kullanılarak süt 

pıhtılaştırılır. Genel bir kural olarak, pıhtılaşma süresi sert peynirlerde kısa, yumuşak 

peynirlerde ise uzun tutulur. Beyaz peynir için bu süre 90 - 120 dakikadır. 

 

2.1. Sıcaklığın Ayarlanması 
 

Sütün sıcaklık derecesi peynir çeşidine bağlı olarak mayalama derecesinde olmalıdır. 

Bu sıcaklık derecesi çoğu peynirde 28- 34 °C ’dir. Sıcaklığın mayalama sırasında 

bakterilerin gelişimine yani asitliği sağlamaya uygun olmalıdır.   
 

Beyaz peynir üretiminde sütün mayalama sıcaklığı, çeşitli kaynaklarda mevsimlere, 

yörelere, sütün çiğ veya ısıl işlem görmüş olmasına, hatta yağlı veya yağsız olmasına göre 

değişmektedir. Bu değerler, sütün çiğ veya pastörize durumuna bağlı olarak 21 - 32 °C 

arasında değişmekle birlikte genellikle 25 - 28 °C arasında mayalanmaktadır. 32 °C, beyaz 

peynir için biraz fazla olmakta, daha çok 29 - 32 °C’lik mayalama ısısı kullanılmaktadır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Çünkü; 

 

21 - 27 °C 'ler arasında elde edilen pıhtı yumuşak ve jelimsi, 

27 °C 'de elde edilenler sıkı ve kesim esnasında çok küçük parçalar halinde 

ufalanmayan , 

33 - 36 °C 'ler arasında elde edilenler ise sert ve süngerimsi bir niteliktedir. 

 

Bu nedenle, 

 

Yumuşak peynir yapımında 30 °Cnin birkaç derece altı, mayalama sıcaklığı olarak 

seçilebilir. 
 

2.2. Starter Kültür İlavesi 
 

 

Resim 2. 1: Süte kültür ilavesi  

 

Peynire işlenecek süt pastörize edildiğinde patojen mikroorganizmalarla birlikte 

peynir oluşumunu sağlayacak laktik asit bakterileri de büyük ölçüde ölürler. Ayrıca 

pastörizasyon sıcaklığına dayanıklı patojenler gelişerek ortama hâkim olarak kusurlar 

meydana getirebilmektedir. Bu nedenlerle istenilen tat, aromada peynir elde etmek için laktik 

asit bakterilerini saf kültür olarak süte ilave etmek teknolojik bir zorunluluk haline 

gelmektedir. 

 

Mayanın süte ilave edilecek hale getirilmesi için sıvı ve toz mayalarda farklı işlemler 

yapılır. Sıvı maya kullanılacaksa gerekli miktar on katı temiz su ile seyreltilerek kullanıma 

hazır hale getirilir. Toz veya tablet maya ise süte katılmadan önce su içinde eritilir. Eritme 

işleminde tuzlu su kullanılması önerilir.  

 

Mayanın kullanımdan önce kuvvetinin saptanması gerekir. Çünkü maya kuvveti, sütün 

bileşimine, asitliğine ve mayalama sıcaklığına göre oldukça değişkenlik gösterebilmektedir.  
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Bu nedenle, maya kuvveti mayalamaya hazır hale getirilmiş sütte belirlenmelidir. Bu 

sütten 25 ml. alınarak 1/10 'luk maya çözeltisinden belirli bir miktar, genellikle 1 ml. ilave 

edilerek ilk pıhtının görülmesine kadar geçen süre belirlenir. Kültürün süte katılma oranı 

%0,25-2 arasında değişmektedir. 

Peynire İlave Edilecek Starter Kültür Miktаrı: 

Sert tip peynirler için % 0,2 

Yarı sеrt tіp peynіrler için % 0,5 – 1,0 

Yumuşak tip pеynirlеr için % 1,0 – 2,0 

 

2.2.1. Starter Kültürlerin Temel İşlevleri 
 

Peynire işlenecek sütün pastörize edilmesi, sütteki patojen ve diğer zararlı 

mikroorganizmaların yanı sıra, üretim sırasında asitliği artıracak ve peynirin olgunlaşmasını 

sağlayacak olan laktik asit bakterilerinin de önemli bir kısmının ortadan kalkmasına neden 

olmaktadır. Ayrıca pastörizasyonda öldürülemeyen sıcağa dirençli bakteriler veya üretim 

sırasında yeniden bulaşabilen mikroorganizmalar kolaylıkla gelişerek ortama hâkim olmakta 

ve peynirde çeşitli kusurlara yol açmaktadır. İşte bu nedenle, özgün tat ve aromada peynir 

elde edebilmek için süte pastörizasyon ile yitirilen laktik asit bakterilerinin saf kültür 

şeklinde katılması teknolojik bir zorunluluk olmaktadır. 

 

Starter kültürdeki mikroorganizmalar, peynir yapımının bütün safhalarında önemli rol 

oynarlar. Daha açık bir deyişle, kültürler laktozu parçalayarak sütün orijinal asiditesini, 

laktik asit cinsinden % 0.05-0.10 oranında artırarak asiditeyi yaklaşık % 0.22'ye yükseltir; 

böylece sütün rennetle daha iyi koagule olmasını sağlar. Kültürler, ayrıca ısıtma işlemi 

esnasında tahrip olmayan ve/veya ısı işleminden sonra bulaşan bazı zararlı 

mikroorganizmaların gelişmelerini kısıtlar ve olgunlaşma için uygun ortamı oluşturur.  

 

Peynir üretiminde süte starter kültürlerinin katılmasının pek çok işlevi vardır.  

 

Bunlar: 

 

 Rennet ile pıhtılaşmayı çabuklaştırır, pıhtıyı sertleştirir. 

 Pıhtıdan peynir suyunun uzaklaşmasını sağlar, süzmeyi kolaylaştırır. 

 Arzu edilmeyen mikroorganizmaların gelişimini sınırlar. 

 Peynirin lezzet ve tekstürünü düzeltir.      

 

 Süt Proteininin Pıhtılaşma Mekanizması: Sütten proteini özellikle kazeini 

ayırabilmek için koagülasyon şarttır. Kolloit olarak çözünmüş kazein 

parçalarının birlikte pıhtılaşması veya çökmesi için sol halinden jel haline 

geçmesi gerekir. Jeller yarı-sert, elastiki formdaki oluşumlardır. Protein 

pıhtılaşmasında oluşan jelin çeşit ve özelliği, daha sonraki üretim aşamaları 

(sinerezis, olgunlaşma süresi, delik oluşumu gibi) üzerinde önemli bir etkiye 

sahiptir. 
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2.2.2. Beyaz Peynir Üretiminde Kullanılan Starter Kültürler ve Özellikleri  
 

Süte uygulanan ısı işlemleri (örn. pastörizasyon, sterilizasyon) patojen ve zararlı 

mikroorganizmaların yanında mevcudiyeti arzu edilen ve starter kültür olarak bilinen 

mikroorganizmaların çoğunun da tahrip olmasına neden olurlar. Bu nedenle uygulanan ısı 

işlemi sonrası standart ve iyi kaliteli ürün elde etmek için belirli mikroorganizmaların saf 

veya karışık kültürlerinden yararlanılır. Starter kültürler; çeşitli süt ürünlerinin üretiminde 

lezzet, yapı, tekstür ve görünüm bakımından arzu edilen nitelikleri kazandırmak amacıyla 

süte, kremaya veya her ikisinin karışımına katılan seçilmiş mikroorganizmaların kültürleri 

olarak tanımlanırlar.  

 

STARTER KÜLTÜRLERİN TEMEL İŞLEVLERİ  

 

 Starter kültürler peynir yapımında çok önemli bir faktördür; birçok görevi 

yerine getirmektedir. 

 Starter kültür olarak kullanılan mikroorganizmalar gelişmeleri sırasında 

oluşturdukları enzimlerle ürünün bileşimindeki bazı maddeleri metabolize 

ederek parçalanma ürünleri oluştururlar.  

 Süt ve/veya süt ürününde oluşan bu değişiklikler sonucu ürün kendine özgü 

karakteristik niteliklerini kazanır. Starter kültürlerin temel işlevleri arasında; asit 

oluşturma, proteoliz ve lipoliz, lezzet ve aroma bileşiklerinin oluşumunda rol 

alması ve zararlı bakterilerin inhibisyonu sayılabilir.  

 

Peynir yapımında starter olarak en yaygın kullanılan mikroorganizmalar 

Lactococcus,Streptococcus,  Pediococcus,Leuconostoc ve Lactobacillus soylarında, diğer bir 

ifadeyle laktik asit bakterisi grubunda, bulunan belirli bir veya daha fazla türlerin seçilmiş ve 

kontrollü  koşullar  altında  geliştirilmiş  kültürleridir. 

 

Beyaz peynir üretiminde, Lc. lactis ssp. lactis, Lc. lactis ssp. cremoris, Lc. lactis ssp. 

lactis biovar. diacetylactis, Str. thermophilus, Lb. sake, Lb. casei, Lb. plantarum, Lb. 

helveticus bakterilerinden oluşan termofilik ve/veya mezofilik starter kültür kombinasyonları 

kullanılmaktdır. Bununla birklikte, Beyaz peynir üretiminde starter olarak, Lc. lactis ssp. 

lactis ve Lc. lactis ssp. cremoris bakterilerinden oluşan kambinasyonların kullanımı tavsiye 

edilmektedir. Ancak, söz konusu bakterilerin tuza dirençlerinin düşük olması, 

alternatiflerinin aranmasını zorunlu kılmaktadır.   

 

Peynircilikte genellikle kullanılan kültürler,  Sc. Lactis veya Sc.Cremor’in tek suşu 

veya Sc.lactis veya Sc. Cremoris’in muhtelif suşlarının karışımıdırlar. Beyaz peynir 

yapımında Sc.durans, Sc.faecalis, Lb.casei, Lb. bulgaricus, Sc. lactis bakterilerinin 

kullanımları da önerilmektedir. 

 

Peynir yapımında başlıca iki çeşit kültür kullanılmaktadır. Bunlardan: 

 

 Mezofilik kültürler, optimum 20 ve 40°C arasında gelişirler. 

 Termofilik kültürler, 45°C'ye kadar gelişirler. 

 

En yaygın kullanılan kültürler karışık suşlu kültürlerdir ve burada mezofilik ve 

termofilik bakterilerin iki veya daha fazla suşları mevcuttur ve sembiyoz oluştururlar yani 

karşılıklı fayda oluştururlar.  
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Bu kültürler sadece laktik asit üretmeyip aynı zamanda aroma bileşenleri ve CO2 de 

oluştururlar. Karbondioksit yuvarlak gözenekli ve taneli tip peynirlerde delik oluşturmak için 

gereklidir. 

 

Starter kültürün başlıca görevi kesilmiş sütte asit oluşturmaktır. 

Starter kültürlerin başlıca üç özelliği peynir yapımında önemlidir; 

 

 Laktik asit oluşturma kabiliyeti 

 Proteinleri ayrıştırma kabiliyeti ve, uygulanabilir olduğu zaman, 

 Karbondioksit oluşturma (CO2) kabiliyeti. 

 

Laktozu fermente ederek temelde laktik asit oluşturmalarıyla Laktik asit bakterileri 

karekterize, olmuşlardır. Gram pozitif ve katalaz negatif bakterilerdir. Homofermentatif 

laktik asit bakterileri fermente ürün olarak yalnızca laktik asit oluştururken, 

heterofermentatif tipler laktik asidin yanısıra etil alkol ve karbon dioksit ile asetat, format ve 

süksinat oluşturmaktadır. Genel olarak laktik asit bakterileri grubunda Lactobacillus, 

Pediococcus, Streptococcus ve Leuconostoc cinsleri incelenmekte iken son yıllarda yapılan 

genetik çalışmalar sonucu Lactococcus, Carnobacterium, Enterococcus, Weissella ve 

Vagococcus cinsleri de bu grupta incelenmeye başlanmıştır.  

 

Laktik asit bakterileri gıda teknolojisi açısından büyük bir öneme sahiptir. Üretimine 

katıldıkları gıdalarda aroma ve tekstürün oluşumundan sorumlu oldukları gibi kontamine 

oldukları bazı gıdalarda bozulmalara da neden olabilmektedirler. Diğer taraftan gıdalarda 

bazı patojenlerin gelişimini inhibe edebilme özelliklerinden dolayı da insan sağlığı açısından 

ayrı bir öneme sahiptirler . 

 

2.3. Kalsiyum Klorür İlavesi 
 

Beyaz peynir üretiminde, hammadde veya çeşitli nedenlerden ötürü arzu edilen 

seviyede pıhtı oluşmayabilir veya ürün niteliklerini artmak amacıyla süte veya pıhtıya, bazen 

starter kültürü ve rennet dışında, bazı katkı maddeleri ilave edilir. Yasalarla belirlenmiş olan 

katkı maddelerinin bir kısmının kullanımına bazı ülkelerde müsaade edilmemektedir.  

 

Pıhtı oluşturulmadan önce ilave edilen bu katkıların önemliler; kalsiyum klorür, 

potasyum veya sodyum nitrat ve renk maddeleridir. 

 

Sütün pıhtılaşma düzeyi, sütteki kalsiyum miktarına ve dağılım şekilleri arasındaki 

dengeye bağlıdır. Sütte çözünmüş, koloidal ve kompleks halde bulunan kalsiyumun 

aralarındaki dağılım dengesinin bozulması (örn., süte uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleri) 

veya eksikliği halinde rennetin etkisiyle oluşan pıhtı gevşek olur. Buna bağlı olarak pıhtının 

kesilmesi sırasında daha ufak pıhtı parçacıkları teşekkül eder, peynir altı suyuyla yağ ve 

protein kaybı artar.  

 

Dolayısıyla randıman düşer ve süzülen pıhtı yeterince kaynaşmaz. Ayrıca telemede 

kalan fazla peynir altı suyu, laktozun zamanla fermentasyonu sonucu, peynirin ekşi lezzette 

olmasına sebep olur. Sütte kalsiyum iyon konsantrasyonunun azlığından ve bazı bitkisel ve 

mikrobiyel pıhtılaştırıcı maddelerin kullanılmasından kaynaklanan bu durumu önlemek, 

diğer bir ifadeylekazein misellerinin büyüklüğünü artırmak, için uygulamada genellikle süte 

kalsiyum klorür ilave edilir.  
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 Kalsiyum Klorür (CaCl2) İlavesi: Peynir sütü 56 0C ‘nin üzerindeki 

sıcaklıklarda ısıtıldığında, ortamda çözünmüş formda bulunan Ca++ iyonları 

azaldığından sütün maya ile pıhtılaşma yeteneği bozulmakta, pıhtılaşma süresi 

uzamakta, pıhtı sıkılığı zayıflamakta ve süzme işlemi zorlaşmaktadır. Bu 

nedenle peynir üretiminde olabildiğince kontrollü pastörizasyon yapılmalıdır. 

Yüksek pastörizasyon sıcaklıkları uygulandığında, süte CaCl2 ilave ederek söz 

konusu sakıncaları gidermek mümkündür. Türkiye’de Gıda Katkı Maddeleri 

Yönetmeliği CaCl2 ‘ün en fazla 200 mg/kg (%0,02) oranında kullanılmasına 

izin vermektedir. Kalsiyum klorür süte katılmadan önce temiz su ile 

seyreltilmeli ve süte ilave ederek iyice karıştırılmalıdır. 

 

2.4. Sütün Pıhtılaştırılması (Maya ilavesi) 
Sütten proteini özellikle kazeini ayırabilmek için koagülasyon şarttır. Kolloit olarak 

çözünmüş kazein parçalarının birlikte pıhtılaşması veya çökmesi için sol halinden jel haline 

geçmesi gerekir. Jeller yarı-sert, elastiki formdaki oluşumlardır. Protein pıhtılaşmasında 

oluşan jelin çeşit ve özelliği, daha sonraki üretim aşamaları (sinerezis, olgunlaşma süresi, 

delik oluşumu gibi) üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

 

2.4.1. Pıhtılaştırmada Kullanılan Araçlar 
 

İlerleyen teknolojiyle beraber gıda endüstrisinde kullanımı yaygınlaşmasıyla, 

geleneksel bir üretimimiz olan beyaz peynir imalatında modern donanım(ekipman) ve 

yönteme geçiş artmaktadır. Çok amaçlı olarak kullanılabilen bu araçlardan önemlileri 

kazanlar, tekneler ve karıştırıcılardır. 
 

2.4.1.1. Kazanlar 

 

  

Resim 2. 2: Mayalama Tankları  

 

Beyaz peynir imalatında mayalamada kullanılan kazanlar, üretim kapasitesi ve 

yöntemi oranında çeşitlilik göstermektedir. Imalathanelerdeki kazanların yerini teknolojil 

üretim sürecinin sonucu olarak çok amaçlı tanklar da yerini almaktadır. Resim 2. 2 de çeşitli 

tanklar bulanmaktadır. 
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Resim 2. 3: Süt pişirme kazanı 

 

2.4.1.2. Tekneler 

 

Beyaz peynirin üretildiği tekneler aynı zamanda mayalama tekneleri olarak 

adlandırılır. Beyaz peynir bu teknelerde mayalanır, teleme kırılır, Cendere bezi ve yanlarında 

bulunan kasnaklar sayesinde süzdürülür, Baskı tablaları ve Baskı ağırlıkları konularak kalan 

suyunun atılması sağlanır, üretilen peynir kalıplar halinde kesilir ve salamura suyu verilir. 

Kapasiteleri 600 – 1500 litre arasındadır. 

 

 

Resim 2. 4: Beyaz peynir tekneleri 

 

Şekil 2. 1: Farklı aşamalardaki geleneksel peynir tekneleri 
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Farklı aşamalardaki geleneksel peynir teknelerinin örneği: 

A: karıştırma esnasında 

B: kesme esnasında 

C: peynir suyu boşaltım esnasında 

D : presleme esnasında 

Kaynak :DairyProcessing Handbook, Tetrapak İsveç 

 

Resim 2.5: Çok amaçlı bir mayalama teknesi  

 

İstenilen özellikte hazırlanan süt, mayalama teknelerine alınarak mayalama işlemine 

tabi tutulur. Teleme beklemeye alınarak pıhtının sertleşmesi sağlanır. Bu aşamada peynir 

suyunu bırakır. Pıhtının kesim olgunluğu kontrol edilir. Pıhtı kesim olgunluğuna geldiğinde 

manuel olarak kesim işlemi yapılarak peynir küp şeker boyutunda kesilir. Pıhtı süzüldükten 

sonra manuel ağırlıklarla presleme işlemine tabi tutulur. Preslenen peynir mastar ve 

bıçaklarla istenilen ebatlarda kesilir. Salamura suyunda istenilen olgunluk değerine gelene 

kadar bekletildikten sonra ambalajlama işlemi yapılır. 

 

2.4.1.3. Karıştırıcılar 

 

 

Şekil 2. 2: Çeşitli karıştırıcı düzeneklerini içeren tanklar 
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Resim 2. 6: Çeşitli karıştırma düzenekleri 

 

Sütün pıhtılaştırılmasıyla elde edilen telemedeki pek çok heterojen unsurun birbirleri 

çinde homojen dağılmalarını sağlamak,  peynirin tekstürel özelliklerini kazandırmada çok 

önemlidir. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla süt işletmelerindeki tüm donanımlarda 

karıştırma işlemini oluşturan düzenekler mevcuttur. 

 

Karıştırma işlemi için karıştırma kapları ve karıştırıcılar da kullanılmaktadır. 

Kullanılan kaplar ürünle reaksiyona girmemelidir. Karıştırıcılarda motor, şaft ve karıştırma 

ekipmanları bulunur. 

 

Karıştırılacak maddelerin özellikleri ve karıştırılacak maddelerin miktarı karıştırıcının 

özellikleri üzerine etkili olan faktörler  arasında sayılabilir. 

Karıştırma işleminden beklenen yararlar: 

 Homojen karışımlar elde etmek, 

 ısıl işlemlerde ısı geçiş yeknesaklığının sağlanması, 

 ısı geçişinin hızlandırılması ve homojenleştirilmesidir. 

 

Karıştırıcılar;  •Düşük veya orta viskozitedeki sıvı karıştırıcılar  •Çarklar •Kanatlı 

karıştırıcılar •Türbinli karıştırıcılar  •Tokmaklı disk tipi karıştırıcılar  • Pervaneli 

karıştırıcılar olarak ayrılabilirler. 

 

Resim 2.7:  Beyaz Peynir Maya Kariştiricisi 
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Resim 2.8: Beyaz Peynir Teleme Kariştiricisi 

 

2.4.2. Pıhtılaştırma Yöntemleri 
 

Pastörizasyon ve/veya starter ilavesinden belirli bir süre sonra sütten peynirin ham 

maddesini oluşturan telemenin elde edilmesi için sütün pıhtılaştırılması gerekir. Süt, 

genellikle asit veya enzim (örn., bitkisel ve bazı hayvanların midelerinden elde edilen 

ekstraktlar) ile pıhtılaştırılır. Sütün pıhtılaştırılması peynir yapımında temel işlemdir. Her iki 

işlemle sütte kazein çözünmez duruma geçerek parçalanmayan bir ağ örgüsü meydana 

getirir. Pıhtılaşma iki metotta farklı şekilde oluşur. Enzimle oluşan pıhtı sıkı ve elastikidir; 

oysa asitle oluşan pıhtı gevşektir. Pıhtılaşma sırasında sütün unsurları üç boyutlu kazein ağ 

örgüsünde tutulur; koagulum büzüldüğünde su ve suda çözünen unsurlar sızar, yağ ve 

bakteriler kazeinin ağ örgüsünde kalır. Peynir altı suyunun pıhtıdan ayrılması, parçalama, 

ısıtma ve asitleşme ile hızlanır. 

 

 Pıhtılaşma Teorisine göre kazein iki yolla pıhtılaştırılabilir: Asitlendirme ile 

(Asit pıhtısı) Enzim ile (Maya pıhtısı). 

 

2.4.2.1. Asitle Pıhtılaştırma 

 

Proteinler çözeltinin pH’sına bağlı olan elektriksel bir yüke sahiptirler. Bunlar 

içerdikleri serbest amino grupları veya serbest karboksil gruplarına göre hem pozitif hem de 

negatif olarak yüklenebilirler. Böylece protein parçaları asit bölgede katyonlar, bazik 

bölgede anyonlar olarak bulunurlar ve elektriksel alanda göç ederler ve/veya aynı yüklerde 

karşılıklı olarak çarpışırlar. Çözeltide bu şekilde kalırlar. 
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Bu olay reversibıldır, yani; izoelektrik noktanın üzerinde uygun alkali veya asit ilave 

edildiğinde çözeltide asit kazein oluşabilir. 

 

Ayrı ayrı protein fraksiyonları ardı ardına pıhtılaştığı için pıhtılaşma kendiliğinden 

yavaşça oluşur. 

Asit kazein maya kazeinden farklı olarak Ca’ dan aridir. Maya pıhtısı Ca++ içeren 

para kazeinat şeklindedir. 

 

2.4.2.2. Enzimlerle Pıhtılaştırma 

 

Kazein, Ca ile kompleks halde bulunan birçok fraksiyondan meydana gelmiştir. Bu 

bağlantıların olduğu tüm oluşuma kazein miselleri ismi verilmektedir. 

Bu kompleks içinde K – kazeinin özel bir yeri vardır. Buna karşın diğer fraksiyonlardan, 

özellikle s – kazein Ca’ a karşı duyarlı değildir ve koruyucu kolloit olarak etki yapar. 

Kirchmeier bu koruyucu etkiyi şu şekilde açıklamaktadır; K – kazeinin bir bölümü yani 

proteozlar olarak (NPN) ifade edilen glikomakropeptitler sütün sulu fazı içinde bulunurlar ve 

hidrofil (suyu seven) özellikleri ile bir hidrat örtüsü oluştururlar. K – kazeinin diğer bölümü 

Ca’ a karşı hassas ve diğer tüm fraksiyonlar gibi Ca ile bağlanmıştır. 

Aynı elektriksel yüklerin olduğu ortamda bir hidrat örtüsü bulunduğundan kazein miselleri 

tek tek karşılıklı olarak birbirlerine çarparlar ve muhtemel pıhtılaşma engellenmiş olur. 

 

 Enzim ile pıhtılaşma iki fazda meydana gelir: 

 

 Enzimatik faz (primer faz):Enzimatik fazda koruyucu kolloit tarafından 

K–kazein glikomakro-peptitlere parçalanır, burada misellerin hidrat 

örtüleri kaybolur ve böylece karşılıklı olarak bir araya gelmeden önce 

koruma olayı biter. 
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 Koagülasyon fazı (sekonder faz): Koagülasyon fazında uygun bir 

sıcaklıkta Ca’ a hassas kazein miselleri arasında Ca iyonlarının varlığında 

tuz köprüleri oluşur, böylece pıhtılaşma için hızlı bir bağlantı ortaya çıkar 

( Şekil 1). 

 

 

Oluşan jel ağımsı ve petek görünüşlü bir oluşum ve üç boyutlu bir iskelet halindedir. 

Bu aynı zamanda mükemmel görünüşlü bir süngere de benzetilebilir. 

Koloit olarak çözünmüş Kalsiyum – kazeinatkompleksindenirreversibil enzim 

pıhtılaşmasıyla suda erimeyen Kalsiyum – parakazeinat pıhtısı meydana gelir. Teleme olarak 

ifade edilen bu maya jeli özgün peynir maddesidir. 

 

Süt serum proteinleri enzim etkisiyle pıhtılaşmazlar. Suda çözünmüşlerdir ve serum 

proteinleri olarak ifade edilirler. 

Pıhtılaşmada enzim (maya) proteolitik bir etkiye de sahiptir. 

 

2.4.3. Maya miktarının Hesaplanması 
 

Mayanın kullanımdan önce kuvvetinin saptanması gerekir. Çünkü maya kuvveti, sütün 

bileşimine, asitliğine ve mayalama sıcaklığına göre oldukça değişkenlik gösterebilmektedir. 

Bu nedenle, maya kuvveti mayalamaya hazır hale getirilmiş sütte belirlenmelidir. Bu sütten 

25 ml. alınarak 1/10’ luk maya çözeltisinden belirli bir miktar, genellikle 1 ml. ilave edilerek 

ilk pıhtının görülmesine kadar geçen süre belirlenir.  

 

Maya kuvveti şu formülle hesaplanır: 

 

Maya Kuvveti =  (Vx2400) / (txv) 

 

V = Alınan süt miktarı, ml. 

t = Pıhtılaşma süresi, sn. 

v = Kullanılan maya miktarı, ml. 
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Asıl süte katılacak maya miktarı da aynı eşitlikten yararlanılarak belirlenir.Yalnız 

burada ilk pıhtının görülme süresi (pıhtı oluşum süresi) ile kesilebilir bir jel oluşuna kadar 

geçen süre arasında belli bir oran vardır. Bu oran genellikle 1/2 ile 1/3 arasında olup 

çoğunlukla 1/3 düzeyindedir. Fakat pastörize sütlerden peynir işlendiğinde 1/4 oranı 

kullanılabilmektedir. Bu oranlar göz önüne alınarak gerekli peynir mayası miktarı hesaplanır 

ve bu maya sulandırılarak ve iyice karıştırılarak süte ilave edilir. 

 

2.4.4. Süte Maya Katılması 
 

Süt mayalama sıcaklığına soğutulduktan sonra maya ilave edilmeden önce, genellikle 

yarım saat kadar bekletilerek sütün asitliği belirli bir düzeye yükseltilir ve bu sürede sütün ön 

olgunlaşması sağlanır (6,5 – 6,3 pH). Bu sürenin sonunda sıvı veya toz maya kullanılarak süt 

pıhtılaştırılır. Genel bir kural olarak, pıhtılaşma süresi sert peynirlerde kısa, yumuşak 

peynirlerde ise uzun tutulur. Beyaz peynir için bu süre 90 - 120 dakikadır. 

 

Randıman, basit olarak W, Peter’in aşağıdaki formülüne göre hesaplanabilir: 

 

                                Süt kurumaddesi - Peyniraltı Suyu Kurumaddesi 

Randıman % =     ------------------------------------------------------------------- x 100 

                                                       Peynir Kurumaddesi 
 

Mayanın süte ilave edilecek hale getirilmesi için sıvı ve toz mayalarda farklı işlemler 

yapılır. Sıvı maya kullanılacaksa gerekli miktar on katı temiz su ile seyreltilerek kullanıma 

hazır hale getirilir. Toz veya tablet maya ise süte katılmadan önce su içinde eritilir. Eritme 

işleminde tuzlu su kullanılması önerilir. Süte sürekli karıştırma altında seyreltilmiş maya 

dökülür ve 1 – 2 dakika süt karıştırılır. 

 

Pıhtılaşma süresince mayalama teknesi ve teleme arabası sarsılmamalıdır, yoksa pıhtı 

zarar görür ve protein parçaları peyniraltı suyuna geçer. 

 

Peynirde Randıman; peynir çeşidine göre değişir. Her peynirde en yüksek randıman 

bilgi ve deneyim ile elde edilirken, randıman kavramı iki şekilde yorumlanmaktadır. Örneğin 

1 kg. peynir için 7-17 kg. süt gerekir veya 100 kg. sütten 6-15 kg. peynir elde edilir 

düşüncesiyle peynirde randıman pratik olarak hesaplanabilir. Ancak, gerçek randıman, 

sütteki kurumadde bileşenlerinin peynire geçme oranıdır. Süt kurumaddesinin %45-60’sı, 

yağsız kurumaddenin % 32-47’si, proteinin %74-76’sı, yağın %80-90’ı peynire geçmektedir. 

Randıman için yaklaşık bir değer verilmek istenirse, inek sütünden yapılan beyaz peynirlerde 

randıman %15-18’dir. 

 

2.4.5. Pıhtılaştırmayı Etkileyen Faktörler 
 

Pıhtının tam oluşumu, pıhtının içine sokulan işaret parmağının biraz bükülerek 

yukarıya doğru kaldırılması ve üstüne baş parmakla basılması sonucu, pıhtının 

parçalanmadan ve parmağa bulaşmadan muntazam (düzgün) bir şekilde yarılması ve yarığın 

alt kısmında berrak yeşilimsi peynir suyunun gözlemlenmesiyle anlaşılır. 

 

Pıhtılaşma süresi geçmiş ise pıhtı serttir ve ayrılmadan sonra açık yeşil renkte bir su 

salar. Pıhtılaşmanın henüz tamamlanmadığı durumda ise pıhtı yumuşak (sütümsü jel 

tarzında) ve yarılan kısım düzensiz ve parçalıdır; parmağa süt bulaşır.  
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Süte ilave edilen rennetin, yaklaşık % 30'u pıhtıda, % 5-8'i peynirde kalır. Pıhtının 

oluşumundan sonra rennetin alfa-ve beta-kazeinin kısmen proteolizisiyle sonuçlanan 

aktivitesi başlar. 

 

 Pıhtının Tam Oluşumunu Sağlayan veya Sertliğini Artıran Başlıca Faktörler, 

 

 Süte katılan rennet miktarının % 0.31'e kadar artırılması. 

 Sütün ısısının 41 °C'e kadar yükseltilmesi.  

 Kalsiyum klorürün en fazla % 0.03'e kadar ilave edilmesi. 

 Sütün yağ oranının azaltılması. 

 Sütün pH değerinin 5.8'e kadar azaltılması. 

 Sütte proteolizis ve lipolizisin olmaması 

 Pıhtıda tutulan serum proteinleri miktarının az olması 

 Sütün suyla seyreltilmemesi. 

 Etkin pıhtılaştırıcının kullanımı 

 

 Pıhtının Geç ve Gevşek Oluşmasına Neden Olan Belli Başlı Faktörler 
 Yetersiz miktarda ve gücü az rennetin kullanılması. 

 Sütün ısısının düşük veya yüksek olması. 

 Süte yüksek ısı işleminin uygulanması. 

 Anormal sütün kullanılması 

 

Maya (Enzim) ile Protein Pıhtılaşmasında Etkili Faktörler 

 

 1. Maya (Enzim) Çeşidi : 

 

En önemli faktör mayanın kendisidir. Kimozin veya rennin olarak da ifade edilen bu 

enzim proteazlar grubuna dahildir ve yavru buzağıların kurutulmuş midelerinden elde 

edilmektedir. 

 

Peynir teknolojisinde genellikle buzağı şirdeninden elde edilen enzimler 

kullanılmaktadır. Bunun yanında mikrobiyellipazlar da oldukça yaygın kullanım alanına 

sahiptir. Ancak, peynirde hafif acımsı bir tat meydana getirebilirler. En çok bilinen 

mikrobiyelproteazlar Mucor – Pusillus ve Endothia – enzimidir.  

 

 2. Maya Katım miktarı 

Peynir çeşidine göre değişmekte birlikte katılacak maya miktarını maya kuvveti 

belirlemektedir. 

 

Maya kuvveti, bir kısım mayanın 40 dakikada 7 0SH’ daki ve 35 0C’ deki tank 

sütünden kaç kısım pıhtılaştıracağını gösteren değerdir. 

 

Toz formdaki maya yaklaşık 1 / 100.000, 

Sıvı formdaki maya yaklaşık 1 / 10.000 – 1 / 15.0000 kuvvetindedir. 

Mikrobiyel formdaki maya ise 1.2500.000 kuvvetindedir. 
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 Mayalama Sıcaklığı 

 

Maya pıhtısının optimum ısısı yaklaşık 41 0C’ dır. Ancak sadece krem peyniri 

(tereyağı peyniri) üretiminde bu sıcaklıkta çalışılır. Diğer tüm peynir çeşitlerinde 28-34 0C 

arasında mayalama yapılır ( Şekil 2). 

 

Mayalamadan itibaren koagülasyonun başlamasına kadar ki pıhtılaşma süresinin 

yanında, pıhtının su bağlama özelliğini, sinerezisi ve asitlenmeyi etkilemektedir. Mayalama 

ısısı özellikle pıhtılaşmanın sekonder fazını etkilemektedir. Buna karşın enzimatik faz 

10 0C’ nin altındaki sıcaklıklarda da sürmektedir. Bazı sürekli yöntemlerde soğuk mayalama 

yöntemiyle mayalama süresi uzatılmaktadır. Bu yöntemde önce pıhtılaşmanın primer fazı, 

sonraki aşamalarda ise özellikle kalıplamada, pıhtılaşma(koagülasyon- sekonder ) fazı 

tamamlanmaktadır. 

 

 Sütün Asitliği 

 

Enzimle pıhtılaşmaya etkili bir başka faktör asitliktir. Mayalanacak sütün belirli 

bir 0SH – sayısına ve belirli bir pH – değerine sahip olması gerekir. Her 1000 lt. tank sütüne 

ilave edilecek gerekli maya miktarı için süt, 6,3 pH’ da olmalıdır, ki bu 15 dakikalık bir 

pıhtılaşma süresine karşılık gelsin. Sütün pıhtılaşma süresinin kısaltılmasında ise süt 6,0 pH’ 

da mayalanmalıdır. Söz konusu maya-asit ilişkisinde optimum pıhtılaşma süresi elde etmek 

için maya miktarı uygun bir şekilde artırılmalıdır. Asitliğin yükselmesiyle birlikte maya 

miktarı da artmaktadır. 

 

Mayalamadan teleme işleminin başlamasına kadar optimum jelleşme süresi 

pıhtılaşma süresinin yaklaşık 2,5 katıdır. 

 

Kısaca enzim ile pıhtılaşma maya-sıcaklık-asit ilişkisiyle belirlenir. Dolayısıyla peynir 

ustaları en uygun pıhtılaşma prosesi için bu 3 faktörü birbirine göre ayarlayacak şekilde 

tecrübe edinmelidirler. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Ön işlemlerden geçirilen süt ile beyaz peynir üretmek için aşağıdaki işlem 

basamaklarını uygulayınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş kıyafetinizi giyiniz 

 Ellerinizi her çalışma öncesinde yıkayınız ve dezenfekte ediniz  

  Araçları hazırlayınız.  
 Kullanacağınız araçları steril hale 

getirmeyi unutmayınız  

 Sıcaklığı ayarlayınız. 
 Sütü ön olgunlaştırma sıcaklığına 

getiriniz( 30 o C civarı) 

 Starter kültür ilave ediniz. 

 Starter kültür seçiniz. 

 Maya kuvvetini hesaplayınız. 

 Süte katılacak kültür miktarını 

belirleyiniz.  

 Starter kültürü mayalamaya uygun hale 

getiriniz. 

 Sütü pıhtılaştırınız. 

 Mayalama sıcaklığına getirilen süte starter 

kültür ve kalsiyum klorür ilave etmeyi 

unutmayınız.  

 Sütün ön olgunlaşması için gerekli süre ve 

pH değerini kontrol etmeyi unutmayınız.  

 Peynir mayası ekleyerek pıhtılaşma 

sürecini takip ediniz  

 Kullanılan ekipmanları temizleyerek 

dezenfekte ediniz. 

 Kullanacağınız ekipmanların 

dezenfeksiyonunu yaparken dikkatli 

olunuz.  

 Temiz ve hijyenik çalışınız. 

 Dikkatli ve titiz davranınız. 

 İş güvenliği ilkelerine uyarak araç gereçleri dikkatli kullanınız.  

 Zamanı doğru takip ediniz. 

 İş kıyafetlerini çıkarıp yerine kaldırınız. 

 Tek kullanımlık malzemeleri güvenli olarak ortamdan uzaklaştırınız. 

 Ellerinizi yıkayınız. 

 Çalışmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarını uygulayınız. 

 Kullanılan araç gereçleri temizleyip yerlerine bırakınız. 

 Çalışma ortamınızı temizleyerek son kontrollerini yapınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen cümlelerde doğru olanların yanına (D),yanlış olanların yanına 

(Y) harflerini yazınız. 

 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları 

cevaplayarak belirleyiniz.  

 

1. (   )  Yumuşak peynir yapımında 30 0C 'nin birkaç derece altı, mayalama sıcaklığı olarak 

seçilebilir.   

2. (   ) Peynir üretiminde süte starter kültürlerinin katılması pıhtılaşmayı çabuklaştırır.   

3. (   ) Kazein  sadece asit ile pıhtılaştırılabilir.   

4. (   ) Maya pıhtısının optimum ısısı yaklaşık 51 0C’ dır.   

5. (   ) Yetersiz miktarda maya kullanılması pıhtılaşmayı hızlandırır.  

 

Aşağıda verilen cümlelerde boşluklara gelebilecek uygun kelimeyi tablodan 

seçerek yazınız. 

 

6. Peynir yapımında starter olarak en yaygın kullanılan mikroorganizmalar ……………..  

ve  …………………… 

7. Enzim ile pıhtılaşma ………….. ve ……………   fazı  meydana gelir 

8. Sütün pıhtılaşma süresinin kısaltılması için süt …….  pH’ da mayalanmalıdır. 

9. Sütün pıhtılaşma düzeyi, sütteki ………………..   miktarına bağlıdır. 

10. Peynirde gerçek randıman, sütteki………………    bileşenlerinin peynire geçme 

oranıdır. 

 
 

DEĞERLENDİRME  

 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz. Tüm sorulara doğru 

cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST  

 

Ön işlemlerden geçirilen sütten beyaz peyniri üretiniz. Yaptığınız işlemleri aşağıdaki 

değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayir 

1. İş kıyafetinizi giydiniz mı?    

2. Takılarınızı çıkardınız mı?    

3. Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?    

4. Araçları hazırlayarak steril hale getirdiniz mi?    

5. Süte ön işlemler uyguladıktan sonra olgunlaştırma 

sıcaklığına getirdiniz mi? 
  

6. Tekniğine uygun olarak starter kültür hazırladınız mı?ilave 

ediniz. 
  

7. Süte starter kültür  ilave ediniz mi?   

8. Sütü pıhtılaştırdınız mı?   

9. Kullanılan ekipmanları temizleyerek dezenfekte ettiniz mi?    

10. Önlüğünüzü çıkartıp astınız mı?   

11. Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?    

12. Çalışmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?    

13. İş kıyafetinizi çıkartıp astınız mı?   

14. İşi size verilen sürede tamamladınız mı   

15. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?    

16. Çalışmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?    

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 
 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda, tekniğine uygun olarak, pıhtıyı işleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki süt işletmeleri ile görüşerek  beyazpeynir pıhtısına uygulanan 

işlemleri araştırınız.  

 Çevrenizdeki süt işletmeleri ile görüşerek peyniri telemesini süzme ve presleme 

yöntem ve ekipmanlarını öğreniniz. 

 Edindiğiniz bilgileri dosya haline getirip, sınıf ortamında arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

3. PIHTIYA UYGULANAN İŞLEMLER 
 

 

Resim 3.1: Pıhtıya uygulanan işlemler 

 

Pıhtı işleme, peynir suyunun ayrılması ve presleme işlemleri yaklaşık 4-6 saat sürer. 

Bu süre sonunda teleme kontrol edilir. Yeterli sertliğe ulaşmış ise; baskı kaldırılır, bez açılır 

ve lamalar yardımıyla peynir kesilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.2: Pıhtının işlenmesi 

 

Pıhtının işlenmesiyle;  uygun tedbirlerle su oranı, pH ve daha sonra tuz oranını kontrol 

altına alarak bütün peynir çeşitleri için, tipik özellik ve bileşimde oluşturulmaktadır. Elde 

edilen üründe standartlarda öngörülen tolerans sınırlarını muhafaza etmek için ham 

peynirlerdeki (teleme) değerler(kurumaddede yağ, kurumadde ve su oranları) kontrol 

edilmeli ve sabit tutulmalıdır. Uygun bir pıhtı işleme ile bu gerçekleştirilebilir. 

 

 Su oranı ve pH değeri, pıhtı işleme esnasında aşağıdaki faktörlerden 

etkilenebilir:  

 

 Pıhtının kesilmesi  

 Pıhtı parçacıklarının kabuk tabakalarının geçirgenliğinin etkilenmesi 

 Sıcaklık ayarlanması 

 Pıhtının( telemenin) yıkanması 

 

3.1. Pıhtının Kesilmesi ve Kırılması 
 

Pıhtının Kesilmesi 

 

Pıhtının kesilmesindeki amaç serbest büyük bir üst yüzey elde etmektir. Bu işlemle 

büyük boşluklar oluşur ve büzülme sağlanır. Burada oluşan pıhtı stabil( istikrarlı, sabit) 

değildir. Pıhtının reolojik niteliği sinerez sırasında gelişmektedir. Pıhtının oluşmasıyla 

başlayan sinerez, pıhtılaşan proteinlerin oluşturduğu düzenli bağların kırılmasıdır. 

 

Pıhtının kesilmesi peynir kalitesini ve randımanı etkiler. Pıhtının parçalanma 

büyüklüğü sert peynirlerde 1-4 mm; yarı sert peynirlerde bezelye iriliğinde, yumuşak 

peynirlerde daha büyük( 10- 30mm) olmalıdır. Yumuşak tip peynirlerde sadece bir kez 

kesme yeterlidir. Peynir altı suyu berrak, saman sarısı renkte ise pıhtının uygun 

parçalandığını gösterir. Pıhtı parçacıklarının büyüklüğü, peynir altı suyunun süzülmesini, 

diğer bir ifadeyle peynirin rutubet miktarını etkiler ve peynir tipine göre farklılık gösterir. 

 

Pıhtı kesme işleminden sonra biraz bekletilir. Pıhtının soğuması ve peynir altı suyunun 

iyice ayrılması sağlanır.   
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Genel olarak peynir mayasının ilavesinden 90-120 dk sonra pıhtı kesilir. Pıhtının 

kesilmesinden amaç peyniraltı suyunun dışarı çıkmasını hızlandırmak ve pıhtıya şeklinin 

verilmesidir. Pıhtının büyüklüğü üretilecek peynirin yumuşaklığına etki etmektedir. Pıhtı 

büyük kesilirse peyniraltı suyu daha zor ayrılır ve kurumaddesi düşük peynir elde 

edilir.Pıhtının kesilmesinden amaç, sıvının  (peynir altı suyu)  dışarı çıkmasını hızlandırmak 

(sinerezis) ve pıhtıya istenilen şeklin verilmesini sağlamaktır. 

 

Sert tip peynir isteniyorsa pıhtı büyüklüğü küçük (pirinç tanesi), yarı sertte orta 

(nohut, bezelye), yumuşak tip peynir isteniyorsa büyük (fındık, ceviz) kadar olmalıdır. 

Yumuşak tip peynirlerde tek bir kesme yeterlidir.  

 

Yüksek oranda rutubet içeren peynirler için pıhtı büyük (örn. kenarları 0,5-2,0 cm) 

parçalara, rutubet oranı düşük olanlar ile telemenin yüksek derecede ısıtılması gereken 

durumlarda da pıhtı ufak parçalara ayrılır. Telemedeki rutubetin çoğu kazeine, bir kısmı da 

yağ globüllerine bağlı bulunur. Ufak yağ globüllerini içeren (örn.,homojenize edilmiş 

laktasyon sonu Frisiesian ırkı) sütten yapılan peynirde, yağ globüllerinin nispi yüzey 

alanlarının fazla olmasından dolayı, fazla rutubet tutulur. Sütteki bakterilerin önemli bir 

kısmı (yaklaşık % 90'ı) pıhtı parçacıklarında yoğunlaşır. 

 

Peynir altı suyunun pıhtıdan ayrılma düzeyi, pıhtı parçacıklarının küçük, pH'nın düşük 

ve uygulanan basıncın fazla olması durumunda artar. Pıhtının kesilmesi, peynir altı suyunun, 

çıkacağı yüzey alanını genişletir ve çıkma mesafesini azaltır. Ayrıca teknedeki işlemler 

sırasında asit oluşumu ve ısı uygulaması, kazeinin su tutma kapasitesini azaltarak pıhtı 

parçacıklarının büzülmesini kolaylaştırır.  

 

Öte yandan misellerde kalsiyum fosfat miktarının fazla olması ve süte fazla kalsiyum 

klorür ilavesi, peynir altı suyunun pıhtıdan ayrılma düzeyinin azalmasına; ısının 18 °C'un 

altında olması da durmasına sebep olur. Pıhtı parçacıkları, yüzeylerinin serbest, ısının da 

sabit olmasını sağlamak için sık sık karıştırılır. Pıhtı parçacıkları, elverişli şartlarda (örn. 

yaklaşık 35 °C'de, pH 5.2'de), orijinal hacminin 1:15 oranında büzülür. 

 

Pıhtının kesilme zamanı,  uygulamada genellikle süte rennet ilavesinden sonra, ilk 

pıhtılaşmanın gözlemlendiği ana kadar geçen sürenin üç ile çarpılmasıyla belirlenir. Diğer 

bir ifadeyle pıhtı tam oluştuğunda, peynir yapım tekniğine bağlı olarak süte rennet 

ilavesinden 25-120 dk sonra, kesilir. Pıhtı kesiminden sonra pıhtının çökmesi için bir süre 

beklenir 

 

3.1.1. Kesim Olgunluğunun Belirlenmesi 
 

Pıhtının kesim olgunluğunun belirlenmesi; peynir altı suyuna geçen yağ ve protein 

miktarı, dolayısıyla peynir randımanı ve peynir kalitesi açısından son derece önemlidir. 

Kesim esnasında pıhtının belli bir sertlikte ve kesime karşı bir direnç göstermesi son derece 

önemlidir. Eğer pıhtı erken kesilirse, yumuşak olacağından, pıhtı parçalara ayrılmakta ve 

peynir suyuna geçebilmektedir. Pıhtı geç kesilirse, peynir bünyesine çok fazla peynir altı 

suyu kalmakta ve bu da olgunlaşmada problemlere neden olmaktadır. Pıhtı en yüksek 

elastikiyete kavuştuğunda kesimi bu yönden önemlidir. 
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Kesim olgunluğunun belirlenmesinde değişik yöntemlerden yararlanılır.Pıhtının 

oluşum süresi ile sıkılaşma süresi arasındaki orandan yararlanılabilmektedir. Süte maya 

ilavesinden pıhtılaşmanın görülmesine kadar geçen süre belirlenir. Bu sürenin iki veya üç 

katı alınarak kesim süresi belirlenir. 

 

 Kesim olgunluğunun belirlenmesinde 3 yöntem kullanılır: 

 

 Parmak yöntemi 

 Pıhtının tekne kenarından ayrılması yöntemi 

 Asitlik belirleme yöntemi. 

 

3.1.1.1. Parmak Yöntemi 

 

Parmak yönteminde pıhtıya temiz işaret parmağıyla ya da  bir bıçakla düzgün bir 

şekilde çizik atılıp,  pıhtının parçalanıp parçalanmamasına göre karar verilir. Eğer pıhtı 

düzgün bir şekilde ayrılıyorsa, parmakta ya da bıçakta süt bulaşığı kalmıyorsa, pıhtı kesime 

hazır hale gelmiştir.  

3.1.1.2. Pıhtının Tekne Kenarından Ayrılması Yöntemi 

 

Diğer bir metot da pıhtı tekne kenarına yakın bir yerden elle bastırıldığında tekne 

cidarından kolaylıkla ayrılabiliyorsa, pıhtının kesim aşamasına geldiği kabul edilmelidir. 

 

3.1.1.3. Asitlik Belirleme Yöntemi 

 

Henüz maya ilavesi yapılmamış süt alınır ve tekne yanına asılır. Peynire işlenen sütün 

pıhtılaşması süresince şişedeki süt pıhtılaşmaz fakat asitleşir. Öngörülen pıhtılaşma süresi 

tamamlandığında tekrar asitlik tayini yapılır. Aradaki fark 1.5-2 SH ise kesim olgunluğuna 

gelmiş demektir. 

 

Ayrıca sütün asitliği ile peynir suyunun asitliği göz önüne alınarak, pıhtının kesim 

zamanı belirlenebilir. Sütün başlangıçtaki asitliğine göre, pıhtılaşma anında mayalanmış 

sütün astliği 1,5 – 2 SH daha fazla olmalıdır. 

 

  

Resim 3.3: Pıhtıyı kesmede kullanılan araçlar 
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3.1.2. Kesimde Kullanılan Araçlar 
 

Kesim olgunluğuna ulaşan pıhtı bir süre dinlendirildikten sonra, istenen ürün 

özelliklerine gore çeşitli boyutlarda kırma işlemine göre kırma işlemine geçilir. Küçülen 

pıhtı tanelerinde oransal olarak artan hacmiyle birlikte suyunu bırakması kolaylaşır. Kesme 

işleminde çeşitli araçlar kullanılır. Bunların başlıcaları; çeşitli boyut ve şekildeki bıçaklar, 

ince teller, saplı çekme levhaları ve tel eleklerdir. 

 

Süt tam anlamıyla bir kitle halinde pıhtılaştıktan sonra oluşan pıhtı, kesim olgunluğu 

belirlendikten sonra, yaklaşık 5-10 dakika dinlendirilir. Üstteki peynir suyunun bir bölümü 

alınan pıhtı, içlerine ıslatılmış cendere bezi yerleştirilmiş kenarları delikli peynir kalıplarına 

aktarılır. Bu kalıplar, 86x86x20 cm boyutlarında olup paslanmaz çelik malzemeden 

yapılırlar.  

 

Kesim işlemiyle, pıhtı özel (5-18 mm aralıklı 76 cm uzunluğunda) keskin bıçaklarla, 

ince telle manüel olarak veya döner bıçaklarla mekanik olarak ufak parçalara ayrılır. Küçük 

peynir işletmelerinde kesme işlemi kılıçlar yardımıyla veya bu işlem pıhtının iki saplı bir 

çekme levhasıyla devrilerek yatay duruma çevrilerek sağlanır. 

 

Diğer bir kırma işlemi; tekne içinde, kenar uzunlukları 2-3 cm olan küpler şeklinde 

kesilir. Bu iş için özel bıçaklar veya telli kesicilerden yararlanılır. Paslanmaz çelikten 

yapılmış kırma teli, yaklaşık 1,5 cm aralıklı dikey ve yatay tellerden oluşur.  

 

Ancak pıhtıyı teknede kesmeyip, faraşlarla, 2-3 cm kalınlıkta katmanlar halinde alıp 

peynir kalıplarına aktarmak, sonra özel bıçak veya taraklarla kalıp içinde kesmek, ya da 

faraşlarla alınan pıhtıyı, kalıp üzerine yerleştirilmiş 4-6 köşeli yaklaşık 1-1,5 cm göz iriliği 

olan tel eleklerden geçirmek de mümkündür  

 

Pıhtıyı kırma zamanı geldiğinde; teknenin genişliğine ve yüksekliğine uygun boyutta 

yapılmış, yatay ve dikey kesicilerden oluşan bıçaklarla, kazanın bir ucundan diğer ucuna 

çekilerek pıhtı kesilir. Yaklaşık 10-15 dakika beklenir. Kesilen pıhtı bu arada su salar ve 

pıhtılar tabana çöker. Peynir suyu seviyesi 15-20 cm’ye ulaşınca plastik ile cendere bezi 

arasına 2-3 teneke su dökülür. Suyun kullanılmadığı durumlarda, teknedeki peynir suyunun 

bir kısmı plastiğin ucu kıvrılmak suretiyle cendere beze ile plastik arasına aktarılır. Sonra 

plastik çekilerek çıkartılır. Plastik ile bez arasına su veya peynir suyu doldurulması, plastiği 

kolaylıkla çıkartmak içindir. Bu işlem gerçekleştiğinde, pıhtı + peynir suyu cendere bezine 

aktarılmış olur. 

 

 

Resim 3. 4: Pıhtının kesilmesi. 
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Kesilen pıhtı parçaları, genellikle teknede kesme işleminde kullanılan aletlere takılan 

karıştırıcılarla peynir altı suyunda dibe çökmelerini önlemek için, yavaş ve dikkatli bir 

şekilde kısa bir süre (10-15 dk) karıştırılır. Böylece pıhtı parçalarının sıkı bir yapıya sahip 

olmaları ve süzülme işlemi sırasında parçalanmaları önlenir.    

 

Pıhtı kesildiği zaman yumuşaktır. Pıhtı parçacıklarının yüzeyleri açıktır. Pıhtı 

parçacıklarının özenle karıştırılması, parçacıkların ezilmesini ve yağ kaybını önler. Pıhtı 

parçacıkları hafif kabuk bağladıktan sonra karıştırma işlemi hızlandırılır. Pıhtı, kesme şekeri 

büyüklüğünde parçalar halinde kesilerek peynir suyunun ayrılması sağlanır.  Pıhtı kırılırken 

fazla hırpalanamamasına, yavaş karıştırılmasına ve fazla parçalanmamasına dikkat edilir. 

Ufak parçalara bölünerek pıhtı kırılır, ayrılan peynir altı suyu toplanır ve süttozu yapım 

ünitesine peynir altı suyu tozu yapımı için sevk edilir. 

 

3.2. Peyniraltı Suyunun Uzaklaştırılması (Süzme) 
 

Pıhtı kesildikten sonra bir süre dinlendirilerek peynir altı suyunun akması sağlanır. 

 

Pıhtılaşma(Koagulasyon); laktik asit veya peynir mayasıyla gerçekleştirilmişse, elde 

edilen pıhtı değişik olur. Aynı şekilde, serum kısmının kimyasal özellikleri de değişik olur. 

 

Parakazeinin ve kazein misellerinin hidratasyonu ve flokulasyonu sonucu meydana 

gelen pıhtı, değişik fiziksel özelliklerdedir. Süzülme olayı, misellerin kontraksiyonuna bağlı 

olarak yavaş veya süratli olarak gelişir. Bu olaya peynircilikte "süzülme" denilir. Süzülme 

sonunda elde edilen pıhtı kitlesinin esasını kazein ve süt yağı oluşturur. Ayrılan serum ise 

laktozun büyük kısmını, laktoalbumini ve laktoglobulini içerir. 

 

Belirlenen süre sonunda kesim olgunluğuna gelen pıhtı küp şeklinde kesilir. Küplerin 

kenar uzunluğu beyaz peynirde 1,5 ile 3 cm. arasında değişebilmektedir. Kesilen pıhtı 

parçaları (teleme) daha sonra süzme işlemi için cendere bezlerine alınır ve burada bir müddet 

kendi halinde süzmeye bırakılır (yaklaşık 30 dakika). Bu sürenin sonunda pıhtı baskıya 

alınır. Uygulanan baskı miktarı kullanılan sütün ağırlığının %25-40’ ı kadardır. 

 

3.2.1. Süzme Yöntemleri 
 

Daha önce açıklandığı gibi pıhtılaşmanın yapıldığı yönteme göre pıhtılar değişik 

yapıda olur. Sıcaklık ve sütün başlangıç asitliği sinerez (telemeden suyun süzülmesi) 

üzerinde önemli rol oynamaktadır. Şöyle ki; sıcaklığın artması sinerazisi artırmakta, 

azalması ise sinerezisi (süzülme) yavaşlatmaktadır. 

 

Süzdürme işlemi çoğunlukla cendere bezi denilen bir bez içerisinde yapılır. Süzme 

işlemi uygulaması peynir çeşitlerine göre değişiklik gösterir. Süzülmesi sona ermiş pıhtıya 

teleme denir. Bazı peynirler kalıp içinde kendi kendine süzülürken bazılarının üzerine baskı 

uygulanır. 

 

Presleme (Baskı): Pıhtıdaki peynir suyunun akıtılması amacıyla uygulanır. Bir cm
2
 

yumuşak peynirde 0,1-0,2, yarı sert peynirde 0,2-0,3, sert peynirde 0,6 bar basınç uygulanır. 

Baskı süresi; yumuşak peynirlerde kısa, sert peynirlerde uzundur. 
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Resim 3.4: Pıhtının süzülmesi 

 

Baskılı ve baskısız süzme süresi 2-7 saat arasında olmaktadır. Pıhtı kendi halinde 

süzüldükten sonra yaklaşık 2-3,5 saat baskılı süzme işlemine tabi tutulur arasındadır.  

 

Suyu ayrıldıktan sonra, naylon branda çekme işlemi gerçekleştirilir. Cendere bezi, 

paslanmaz çelikten yapılmış şişlerle şişlenir ve peynir altı suyunu çektirmek için alttaki vana 

açılır ve peynir altı suyu süt tozu yapım ünitesine gönderilir. Suyun çekilmesi yaklaşık 5 dak 

sürer. Teknenin alt vanası açılarak peynir  suyunun büyük bir bölümü boşaltılır. Sonra 

cendere bezi üzerinde kalan pıhtı + peynir suyu üzerine, 300 kg süte 2 teneke olmak üzere 

yazın 45 oC, kışın 50 oC’de olan sıcak su, pıhtının her tarafına nüfus edecek şekilde ilave 

edilir. İri pıhtılar varsa tarakla tekrar kırılır. Bu işlemin amacı, pıhtıda kalan peynir suyunun 

kısa sürede ayrılmasını sağlamaktır.  

 

Elde edilen pıhtı, cendere bezi içerisinde bohça şeklinde bağlanır ve üzerine ağırlık 

konulur. Mandıralarda ağırlık olarak su dolu tenekeler veya içinde peynir kalıpları bulunan 

tenekeler kullanılırken, modern işletmelerde pnömatik baskı aletleri kullanılır. Cendere bezi 

teknenin bir tarafında toplanarak kenarlarına tutturulur. Bu şekilde 10-15 dakika kadar bir 

süre pıhtının su salması sağlanır. Sonra bezin uçları teknenin diğer kenarına toplanarak işlem 

tekrarlanır. 

 

Üç gözlü olan pıhtılaştırma teknelerinde, her bir bölmede yaklaşık olarak bir peynir 

kalıbını dolduracak miktarda pıhtı bulunur. Bu nedenle bu gibi teknelerde peynir suyunun 

ayrılması işlemi, paslanmaz çelikten yapılmış peynir kalıpları içinde gerçekleştirilir. Cendere 

bezi pıhtı ile dolduktan sonra bezin karşılıklı köşe uçları düğümlenerek bağlanır. Peynir 

suyunun ayrılması için 10-15 dakika kendi haline bırakılır. Bu süre sonunda bez tekrar açılır. 

Beze yapışmış olan pıhtılar sıyrılır ve iri pıhtı parçaları, küçük tırmık benzeri bir araçla 

tekrar kırılır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra bez düzgün bir şekilde, peynir telemesinde 

girinti ve çıkıntıya yol açmayacak biçimde katlanır, çelik şişlerle de tutturulur. Sonra kalıp 

kaldırılır ve teleme üzerine kalıbın kapağı yerleştirilir. Bu şekilde 25-30 dakika süreyle, 

herhangi bir basınç uygulamaksızın peynir suyunun çıkması sağlanır. 

 

Pıhtı ve peyniraltı suyu bir süzme masasına pompalanır, orada peyniraltı suyunun 

süzülmesi sağlanır. Pıhtı sürekli karıştırılarak pıhtı parçacıklarının kümelenmesi engellenir. 

Genellikle yumuşak ve orta sert peynirler için kullanılan bu işlem, yoğun imalatlara özgü bir 

uygulamadır. 
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3.2.2. Kullanılan Ekipmanlar  
 

Pıhtının süzülmesinde faydalanılan bazı ekipmanlar; teknolojik olarak çeşitlilik 

göstermektedir. Ancak peynir işleme sürecinde, teleme süzmek için kullanılan içinde süzgeci 

bulunan bir tekneler yer almaktadır. Kapasiteler: 200, 1200 LT ve daha yüksek kapasiteli 

olan bazı ekipmanlara aşağıda yer verilmiştir: 

 

Resim  3.5: Teleme Süzme Tamburu 

 

Resim  3.6: Teleme Süzme Tamburu( Otomatik) 

 

Resim 3. 7: Teleme Süzme ekipmanları 

 

 Açık Peynir Tekneleri: Her birinin kapasitesi 5000lt’dir.Tekneler çift cidarlıdır 

ve cidarların içinde buhar boruları mevcuttur.Teknelerin üst kısmında ileri geri 

ve kendi ekseni etrafında dönebilen karıştırıcılar mevcuttur.Tekneler süt alım 

esnasında tabana paralel,peynir suyu boşaltma sırasında ön tarafa doğru eğimli 

durmaktadır. 

 Kapalı Peynir Sistemi(Double-0-vat ): Kapasitesi 17000lt’dir.Hava ile teması 

yoktur.İki tane karıştırıcı sistemi vardır.Karıştırıcılar kendi ekseni etrafında 

dönmektedirler.Karıştırıcıların hızları ve dönme yönleri 

ayarlanabilmektedir.Sistem çift cidarlıdır.Sistemde bir süt girişi,bir ürün çıkışı 

ve CIP mevcuttur. 
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 Finishing Vatı: Double-0-vat’tan alınan peynir suyu peynirin döküldüğü 

teknedir.Sistemin ortasında perfore saç bulunmaktadır. Bütün amacı peynir 

suyunun süzülmesidir.Ayrıca sisteme bağlı çalışan bir peynir suyu pompası 

mevcuttur.Elde edilen peynir suyunu pastör ünitesine pompalamak amacıyla 

kullanılır.Sistemde ileri geri ve kendi ekseni etrafında hareket edebilen bir adet 

karıştırıcı mevcuttur.Bu karıştırıcının hızı ayarlanabilir.Ayrıca aynı karıştırıcı 

sistemine monte edilebilen ve peyniri finishingvat’in çıkış kısmına taşıyan bir 

sistem mevcuttur. 

 Elevatar ve Tartım Ünitesi: Finishingvatten çıkan peynirin kıyılarak peynir 

kalıplarına istenilen ağırlıkta koyulmasını sağlar. 

 

3.3. Baskıya Alma (Presleme) 
 

Pıhtının süzülmesi ve/veya tuzlama işleminden, diğer bir deyişle pıhtı parçacıkları 

yeterli miktarda peynir altı suyunu bıraktıktan ve uygun asiditeye eriştikten, sonra teleme 

peynir çeşidine göre farklılık gösteren bir şekilde kalıplanır. Kalıplama işlemiyle gevşek 

pıhtı parçalarına arzu edilen yapı ile taşınma kolaylığını sağlayan yeterince sıkı, hoş bir 

biçim verilir. 

 

Resim 3.6: Beyaz Peynirin baskıya hazırlanması 

 

 Kalıplama veya germeden sonra pıhtı son bir presleme işlemine tabi tutulur, 

amacı ise: 

 • Son peynir suyu çıkışını kolaylaştırmak, 

 • Tekstürü sağlamak, 

 • Peynir şekli için, 

 • Uzun olgunlaşma süreleri ile 

 Peynirler üzerinde kabuk oluşumu sağlamak.amacıyla yapılır 

 

3.3.1. Preslemenin Peynir Kalitesine Etkisi  
 

Teleme süzüldükten sonra preslenir. Bu işlemin peynir kalitesine başlıca   faydaları; 

teleme tanelerinin iç içe kaynaşarak kararlı bir dokunun oluşması, içte kalan peynir suyunu 

uzaklaştırılmasıyla peynir kitlesini sıkıştırarak sabitleştirilmesi, kabuk oluşumuyla şeklinin 

optimize edilmesiyle fizikseli kimyasal ve duyusal özellikleri geliştirilmiş bir ürün imal 

etmek sayılabilir. 
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 Baskılama işlemiyle, teleme parçacıklarının birbiriyle yapışması sağlanarak 

telemenin daha iyi şekil alması ve telemenin yüzeyindeki suyun çıkması 

sağlanır.  

 Baskılama işleminin etkinliği ısı ve basıncı yükselterek ve baskılama zamanını 

uzatarak artırılabilir.  Baskılamada uygulanan basınç ve sürenin yanı sıra 

telemenin ısısı ve pH'nın sabit değerlerde olması, ham peynirin standart kalitede 

olmasına yardımcı olur.  

 Bu işlemden sonra başlıca protein, yağ, mineral maddeler ve sodyum klorür ile 

biraz laktozdan ibaret ham peynir şekillenir.  

 Ham peynirde telemedeki bakterilerin büyük bir kısmı tutulur. 

 Baskılamadan önce telemenin sıcaklığının yağın sıvılaştığı ısıdan (yazın 24 °C; 

kışın 26 °C) az olması gerekir. Aksi takdirde yağ, telemeden sızar ve peynir altı 

suyuyla kaybolur veya telemedeki boşluklarda birikerek peynirin ağızda yağlı 

algılanmasına sebep olur. 

 

Baskılama işlemi sırasında telemeye havanın girmemesi ve telemede peynir altı suyu 

odacıklarının kalmaması gerekir. Baskılama sırasında telemenin pH değerinde azalma olması 

halinde, parakazein miselleri arasında yeni bağlar oluşur ve parçacıklar birleşir. Pıhtı 

pH'sındaki azalmanın durmasından sonra uygulanan baskı işlemiyle parçaların yapışması 

sağlanamaz; ancak kalsiyum klorür ilavesi, pıhtı parçacıklarının birleşmesini kolaylaştırır. 

 

3.3.2. Presleme Yöntemleri  
 

 

Resim  3.7: Beyaz Peynir presleme ekipmanları   

 

Peynir pıhtısı süzülmek üzere tekneden süzme masasına veya süzme bandına 

pompalanır. 

 

Kalıplama için pıhtı parçacıkları hasara uğratılmadan bir pompayla tekneden veya 

tanktan kalıplara veya baskı teknesine alınır. Kalıplamada, başlıca metal, tahta veya 

plastikten yapılmış çeşitli şekil ve büyüklükte dipli (tabanı olan) veya dipsiz kalıplar 

kullanılır. Dipli kalıpların alt kısmı dipsiz olanlardan, bazen yan tarafları, peynir altı suyunun 

kolay akması için deliklidir. 

 

Uygulamada genellikle büzülmüş pıhtı parçacıklarının birleşerek, homojen kütleye 

dönüşmesi arzu edildiğinden pıhtı taneciklerinin ya kendi ağırlığıyla ya da baskı tatbikiyle 

süzülmesi sağlanır. Bazı  peynir  çeşitlerinde  teleme  ya  seyrek dokulu ıslak bir beze (örn., 

cendere bezi) konduktan sonra kalıba yada doğrudan tuluma  yerleştirilir. 
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Presleme oranı ve uygulanan basınç her peynir çeşidine göre farklılık gösterir. 

 

Presleme işlemi en başta kademeli olmalıdır. Çünkü başlangıçtaki yüksek basınç 

yüzey tabakayı sıkıştırır ve peynirin yapısındaki nemi paketcikler halinde saklar. 

 

Baskılama işlemi 36-40 °C'de yapılan sert peynirler ile rutubet oranı fazla olan 

peynirlerde, teleme kendi ağırlığıyla süzülür ve şekil alır. 

 

Baskı işlemi peynirin yüzey alanı dikkate alınarak uygulanır. Yarı sert peynirlerde 

telemeye, genellikle 2-3 saat, sert peynirlerde de 24-48 saat süreyle  0.4-0.5 kgf/cm2 hidrolik 

veya pnöymatik basınç uygulanır. Telemede bir miktar hava olduğundan yapısı sıkı olan 

peynir çeşitleri (örn. cheddar) vakumda (63.5-71.1 mmHg) 2-3 saat tutularak baskılanır. 

3.3.2.1. Kendi Ağırlığı ile Baskılama 

 

Baskılama kendi ağırlığı ile yapılabilir. Teleme istenirse cendere bezi içinde askıda 

bırakılarak süzülmesi sağlanır.Bazı peynir çeşitlerinde baskı uygulanmaz ve peynir kitleleri 

kendi haline bırakılarak suyunun akması sağlamır. Baskılama işlemi 36-40 °C'de yapılan sert 

peynirler ile rutubet oranı fazla olan peynirlerde, teleme kendi ağırlığıyla süzülür ve şekil 

alır. Suyu ayrıldıktan sonra, naylon branda çekme işlemi gerçekleştirilir. Çendere bezi, 

paslanmaz çelikten yapılmış şişlerle şişlenir ve peynir altı suyunu çektirmek için alttaki vana 

açılır ve peynir altı suyu süt tozu yapım ünitesine gönderilir. Suyun çekilmesi yaklaşık 5 dak 

sürer. 

 

3.3.2.2. Ön Presleme 

 

Baskılama kendi ağırlığı ile veya özel düşük basınçta baskılama işlemini başlatmak ve 

gittikçe baskıyı arttırmak şeklinde olabilir.Pıhtı kendi halinde süzüldükten sonra 2-3,5 saat 

baskılı süzme işlemine tabi tutulur.  

 

Baskılama işleminde başlangıçta baskı hafif uygulanırken sonra giderek artırılır. İlk 

anda ‘pıhtı kitlesinden oldukça fazla peynir altı suyu çıkar, Bu miktar zamanla giderek azalır 

ve sonunda pıhtı sıkı bir kitle haline dönüşür.  

 

Presleme başlangıcında pH5.9-6.15’tir. Baskılamada 1kg teleme için ilk olarak 1kg 

ağırlık uygulanır ve sonrasında bu ağırlık yavaş yavaş artırılarak 15 kg’a civarı 

yükseltilmektedir. Baskılama işleminin yapıldığı ortam sıcaklığı 15-20ºC, toplam presleme 

süresi 1-2 saat civarıdır. Baskılama sonrasında telemenin pH değeri 5.25-5.30 oranındadır. 

 

Resim 3. 8: Ön presleme ekipmanı 
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Ön presleme ekipmanı işleyiş düzeneği aşağıda belirtilmişti. Mayalama Tankı'nda 

hazır hale gelen teleme Pre-Pres'e doldurulur.  Daha sonra Pre-Pres üzerinde bulunan 

perforeli baskı presleri ile presleme operasyonu başlatılır.   Peynir altı suyu çıkana kadar 

presleme işlemi devam ettirilir. Presleme işleminden sonra üst baskılar kaldırılarak ön kapak 

açılır. Alt süzme plakaları özel bir mekanizma ile çıkışa doğru peynirin hareketi sağlanır ve 

çıkış kısmındaki dikey kesici bıçaklar vasıtası ile kesilir Daha sonra yukarıdan gelen bıçak 

sayesinde peynir telemesi kütle halinde kesilir. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra 

operator tarafından preslenmiş teleme blokları alınır. 

 

3.3.2.3. Kalıplar İçinde Ayrı Ayrı Presleme 

 

 

Resim  3.9: Teleme presleme kalıpları 

 

Serbest süzülme sırasında köşe ile kenarlara gelen bölümler yuvarlak bir şekil alır ve 

teleme kesildiğinde bu bölümlerdeki peynir kalıpları düzgün olmaz. Belirtilen bu sakıncayı 

önlemek amacıyla teleme, cendere bezi ile birlikte tekrar kalıpların içine alınır telemenin 

kalıbın köşelerini iyice doldurması sağlandıktan sonra bez düzgün bir şekilde katlanır ve 

üzerine kalıp kapağı yerleştirilir. Daha sonra 10-15 kg ağırlık konularak, 4-5 saat süreyle 

kademeli presleme işlemi uygulanır. Presleme yeri sıcaklığının 14-16oC civarında olması 

uygundur. 

 

Baskı işlemiyle, peynir altı suyunun daha çok dışarı atılması, pıhtı parçalarının 

birbiriyle daha iyi kenetlenmesi ve peynirin katı bir kıvam kazanması sağlanır. İşlem 

genellikle telemenin kalıp haline getirildiği aşamada uygulanır 

Baskılamadan önce telemeye, genellikle kendi ağırlığının 1-2 katı ön basınç uygulanır. 

Daha sonra teleme, kalıp için elverişli büyüklükte küçük parçalara bölünerek kalıplara 

yerleştirilir. Aksi takdirde peynirin önce yüzey kısmı sıkıştırılmış olacağından peynirin 

kitlesinde yoğun rutubetli kısımlar kalır. Bir kısım peynir çeşitlerinde kalıplara yerleştirilen 

teleme 15-20 dakika bekletildikten sonra, belirli bir süre ve basınç altında, baskıya alınır. 

 

3.3.3. Preslemede Kullanılan Araçlar 
 

Kalıplama için pıhtı parçacıkları hasara uğratılmadan bir pompayla tekneden veya 

tanktan kalıplara veya baskı teknesine alınır. Kalıplamada, başlıca metal, tahta veya 

plastikten yapılmış çeşitli şekil ve büyüklükte dipli (tabanı olan) veya dipsiz kalıplar 

kullanılır. Dipli kalıpların alt kısmı dipsiz olanlardan, bazen yan tarafları, peynir altı suyunun 

kolay akması için deliklidir.  
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Bazı peynir  çeşitlerinde  teleme  ya  seyrek dokulu ıslak bir beze (örn., cendere bezi) 

konduktan sonra kalıba yada doğrudan tuluma yerleştirilir. Uygulamada genellikle büzülmüş 

pıhtı parçacıklarının birleşerek, homojen kütleye dönüşmesi arzu edildiğinden pıhtı 

taneciklerinin ya kendi ağırlığıyla ya da baskı tatbikiyle süzülmesi sağlanır.  

 

Yeterli miktarda suyunu verip sertleşen teleme, makul bir pompa yardımıyla presleme 

ünitesine aktarılmakta ya da bizzat özel presiyle birne içerisinde preslenmektedir.  

 

3.3.3.1. Hava Basıncı ile Çalışan Presler (Pnömatik) 

 

Pnömatik makinalar ve aletler, gaz basıncını mekanik harekete çevirme amaçlı eğitim 

ve uygulamaları içeren endüstriyel ekipmanlardır. Pratik olarak vakum ve pozitif hava 

basıncı ile çalışan sistemler ve kullanılan devre elemanları pnömatiğin kapsamı içerisinde 

değerlendirilir. Bu preslerin amacı kalıptaki peynirin istenilen şekilde olmasını sağlamak ve 

içerisinde bulunan fazla suyu atmaktır. Pres basınçları ve presleme süreleri 

ayarlanabilmektedir. 

 

Farklı bir tanım olarak da "yararlı bir iş yapabilmek için sıkıştırılmış hava olarak 

depolanan enerjiyi kullanan sistemlere pnömatik sistemler denir". Pnömatik aygıtlar için 

gerekli hava basınçlı bir kompresörden sağlanır. Pnömatik, atmosfer basıncı üstü veya altı 

havayla çalışan makine ve cihazlardan meydana gelen sistemlerdir. Pnömatik sistemlerde, 

enerji üretimi ve iletimi hava ile gerçekleşir. Hava, atmosferde sınırsız olduğundan, basınç 

verdiğimizde kolayca depolanabilen bir akışkandır 

 

Baskı işlemi peynirin yüzey alanı dikkate alınarak uygulanır. Yarı sert peynirlerde 

telemeye, genellikle 2-3 saat, sert peynirlerde de 24-48 saat süreyle  0.4-0.5 kgf/cm2 hidrolik 

veya pnömatik basınç uygulanır. Telemede bir miktar hava olduğundan yapısı sıkı olan 

peynir çeşitleri (örn.cheddar) vakumda (63.5-71.1 mmHg) 2-3 saat tutularak baskılanır. 

 

 

Resim 3.9.1.Pnömatiğin avantajları: 
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 Sistemi çalıştıran hava, atmosferde olabildiğince mevcuttur. 

 Hava, boru hatlarıyla uzun mesafelere kolayca taşınabilir. 

 Basınçlı hava, tüplerde depo edilerek istenildiğin de kullanımı veya taşınımı 

uygundur. 

 Basınçlı hava ateş alma özelliği olmadığı için sıcak ortamlarda rahatlıkla 

kullanılabilir. 

 İlaç, gıda ve tekstil alanlarında kullanılabilmesi için havanın temizliğine dikkat 

edilmelidir. 

 Sistemde kullanılan elemanların üretimi kolay ve ucuzdur. 

 Saniyede 1-2 metre gibi oldukça yüksek hızlar elde edilebilir. 

 Aşırı yüklemelere karşı emniyetlidir. 

 

Pnömatiğin dezavantajları: 

 

Resim 3.9.2  Pnömatik 

 Basınçlı havanın temiz, yağlı/yağsız, kuru şekillerde getirilmesi 

 Hava sıkışabildiği için sürekli sabit hız elde edilemez 

 Sistemde hava sızıntıları meydana gelebilir. 

 Yüksek kuvvetler elde etmek neredeyse imkânsızdır. 

 Hava sistemden dışarı atıldığında gürültü meydana gelir. 

 

3.3.3.2. Ağırlık 

 

 

Resim 3. 10: Baski Ağirliklar 

Çendere bezleri açılır üzerine şekillendirme parçası konulur. Tekrar kapatılır ve 

şişlenir. 30 dak sonra çendere bezlerin üzerine baskı oluşturmak amacıyla paslanmaz 

çelikten yapılmış tenekeler ve11 kg lık ağırlıklar diziler ağırlıklar 2- 3 saat bekletilir. 

Böylece peynir suyu iyice ayrılır ve peynire şekil verilmiş olur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Elde edilen pıhtıyı işlemek için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş kıyafetinizi giyiniz 

 Ellerinizi her çalışma öncesinde yıkayınız ve dezenfekte ediniz. 

 Araçları hazırlayınız.  
 Kullanacağınız araçları steril hale getirmeyi 

unutmayınız  

 Pıhtıyı keserek dinlendiriniz.  

 Oluşan pıhtıyı 1.5-2.0cm boyutlarda kesmeye 

özen gösteriniz. 

 Kestiğiniz pıhtıyı 5-10 dakika dinlendirmeyi 

unutmayınız.  

 Peyniraltı suyunu uzaklaştırınız.  

 Seri ve dikkatli çalışmaya özen gösteriniz. 

 Ekipmanların kullanım kurallarını 

uygulayınız. 

 Telemeye baskı uygulayınız.  

 pH‟a dikkat ediniz.  

 Mevsim sıcaklığını dikkate alınız.  

 Presleme yöntemine uygun aracı seçiniz. 

 Verilen talimatlara uygun davranınız.  

 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız. 

 Bir kullanımlık malzemelerinizi çöpe atınız. 

 Araç ve gereçlerinizi temizleyip dezenfekte ediniz 

 Çalışma ortamınızı temizleyerek güvenlik kontrollerinizi yapınız.  

 İş güvenliği ilkelerine uyarak araç gereçleri dikkatli kullanınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

64 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki şıklardan doğru olanı işaretleyiniz. 

 

1. Su oranı ve pH değeri, pıhtı işleme esnasında aşağıdaki hangi faktörlerden 

etkilenemez?  

A) Pıhtının kesilmesi  

B) Sıcaklık 

C) Pıhtının( telemenin) yıkanması  

D) Ambalaj 

E) Pıhtı parçacıklarının kabuk tabakalarının geçirgenliği 

 

2. Kesim olgunluğunun belirlenmesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Tırmık yöntemi  

B) Pıhtının tekne kenarından ayrılması yöntemi 

C) Asitlik arttırma yöntemi vardır. 

D) Parmak yönteminde pıhtı ele yapışıyorsa kesim olgunluğuna ulaşmıştır. 

E) Beş farklı yöntem kullanılır. 

 

3. Teleme süzüldükten sonra preslenir. Bu işlemin amacına ilişkin aşağıdaki bilgilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Peynirin  suyunu arttırmak 

B) Peynir kitlesini gevşetmek 

C) Kabuk soyulmasını kolaylaştırmak 

D) Peynirin tuzunu optimize etmektir 

E) Teleme tanelerinin iç içe kaynaşmasını sağlamak 

 

4. Preslemede kullanılan araçlar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hidrolik Presler 

B) Yağ presleri 

C) Pnömatik presler 

D)  Hidroaerobik Presler 

E) Aerodinamik presler 

 

5. Presleme yöntemlerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Kalıplar içinde ayrı ayrı preslenir 

B) Kendi ağırlığı ile baskılama çeşitli ağırlıklar kullanılır 

C) Presleme başlangıcında pH3.9-7.15’tir 

D) Baskılama sonrasında telemenin pH değeri 6.25-7.30 oranındadır. 

E) Baskılama kendi ağırlığı ile veya özel preslerle baskılamak üzere iki şekilde 

yapılabilir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıda verilen cümlelerde doğru olanların yanına (D),yanlış olanların yanına (Y) 

harflerini yazınız. 

 

6. (   ) Peynir altı suyunun pıhtıdan ayrılma düzeyi, pıhtı parçacıklarının büyük, pH'nın 

yüksek ve uygulanan basıncın fazla olması durumunda artar 

7. (   ) Pıhtının kesilmesinden amaç, sıvının  (peynir altı suyu)  dışarı çıkmasını 

hızlandırmak (sinerezis) ve pıhtıya istenilen şeklin verilmesini sağlamaktır. 

8. (   ) Eğer pıhtı düzgün bir şekilde ayrılıyorsa, parmakta ya da bıçakta süt bulaşığı 

kalmıyorsa, pıhtı kesime hazır değildir.   

9. (   ) Sütün başlangıçtaki asitliğine göre, pıhtılaşma anında mayalanmış sütün astliği 1,5 

– 2 SH daha düşük olmalıdır 

10. (   ) Presleme (Baskı): Pıhtıdaki peynir suyunun akıtılması amacıyla uygulanır.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz. Tüm sorulara doğru 

cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST  

 

Ön işlemlerden geçirilen süt ile beyaz peyniri üretiniz. Elde edilen pıhtıyı işlemek için 

aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız.Yaptığınız işlemleri aşağıdaki değerlendirme 

tablosuna göre kontrol ediniz.  

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş kıyafetinizi giydiniz mı?    

2. Takılarınızı çıkardınız mı?    

3. Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?    

4. Araçları hazırlayarak steril hale getirdiniz mi?    

5. Sütü temizlediniz mi?    

6. Kullanacağınız ekipmanların dezenfeksiyonunu yaptınız 

mı?  
  

7. Pıhtıyı keserek dinlendiriniz mi?    

8. Peyniraltı suyunu uzaklaştırdıp süzdümüz  mü?   
 

9. Telemeye baskı uyguladınız mı?   
 

10. Kullanılan ekipmanları temizleyerek dezenfekte ettiniz 

mi?  
  

11. Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?    

12. Çalışmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mi?    

13. Önlüğünüzü çıkartıp astınız mı?   

14. İşi size verilen sürede tamamladınız mı?   

15. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?    

16. Çalışmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?    

 

 

 

DEĞERLENDİRME:  

 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

 
Elde edilen telemeye tuzlama işlemi uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki süt işletmeleri ile görüşerek beyazpeynir üretiminde tuzlama işlemlerini 

araştırınız.  

 Çevrenizdeki süt işletmeleri ile görüşerek beyaz peyniri üretim aşamalarını 

öğreniniz, edindiğiniz bilgileri dosya haline getirip, sınıf ortamında arkadaşlarınızla 

paylaşınız.  

 

4. TUZLAMA 
 

Peynirde, birçok gıdada olduğu gibi, tuz normalde çeşni olarak işlev yapar. Fakat tuz 

bazı önemli etkilere de sahiptir. 

 

Tuzlama işleminin birçok etkileri bulunmaktadır. Bunlar: 

 

 Bazı istenmeyen organizmaların gelişmelerini engelleyerek mikroorganizmalara 

karşı koruyucu bir rol oynamaktadır. Özellikle su oranı yüksek olan peynirlerde 

daha çok gerek duyulmaktadır. Peynirlerin yüzeyinde görülen bozulmaları 

önler, gaz çıkaran ve kokuşma yapan bakterilerin gelişmesini  engeller. 

 Tuzun higroskopik niteliğinden ötürü serumun akması ve tam bir süzülme 

sağlar ve böylece süzülmeyi tamamlar. Özellikle dışı tuz ile ovulan peynirlerde 

kabuk oluşumuna neden olur. Peynirin tekstürünü düzeltir. 

 Peynirin tadı üzerinde olumlu etkisi bulunur. Peynire tat verir. 

 Olgunlaşmayı düzenler. Ancak tuzun aşırılığı olgunlaşmayı yavaşlatmakta, pıhtı 

sert bir yapı kazanmaktadır. 

 Taze peynirlerin proteinlerinin suda erimesini az bir oranda arttırmaktadır. 

 

Asiditliği yüksek ve fazla rutubetli peynirler tuzu daha çabuk; fazla yağlı peynir ise 

daha yavaş emer. Isı işlemi ve yüksek tuz konsantrasyonu, tuzun nüfuzunu ve emilimini 

artırır. Peynirden ayrılan peynir altı suyu miktarı, emilen tuzdan fazla olduğundan, tuzlama 

işleminden sonra peynirin ağırlığı, yaklaşık % 2-5 oranında, azalır. Bu işlem, genellikle 

belirli bir tekstürü olmayan peynirlere uygulanır. 

 

Tuzlama işlemi, yapılacak peynir çeşidine göre değişik şekil, süre ve oranda yapılır. 

İşlem, başlıca erken tuzlama olarak bilinen teleme-peynir altı suyu karışımına veya telemeye 

tuz serpme metotları ile geç tuzlama olarak bilinen peynir parçalarını salamuraya koyma 

veya kuru tuzla ovuşturma metotlarından biriyle yapılır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Tuzlama Yöntemleri; 

 

 Süte tuz ilavesi: %5-10 tuz ilave edilir 

 Pıhtı + peynirsuyu karışımının tuzlanması: Peynir suyunun %10-30 u 

ayrıldıktan sonra ilave edilir. 

 Telemenin tuzlanması: teleme bloklar halinde kesilir ve %2.2-3.0 tuz serpilerek 

karıştırılır. 

 Salamura tuzlama: en yaygın yöntemdir. 

 

 Erken tuzlama (ilk iki) metodunda, laktik asit fermentasyonundan önce tuzlama 

yapıldığından, tuzun asit oluşumu üzerine etkisi daha fazladır. İleri ülkelerde 

genellikle erken ve geç tuzlama metotlarının kombinasyonları kullanılmaktadır. 

 

Teleme-peynir altı suyu karışımına tuz ilavesi metodunda tuz, peynir altı suyu kısmen 

süzüldükten sonra ilave edilir ve karışım en az on dakika karıştırılır. Bu tuzlama metodu 

yumuşak tekstüre sahip, rutubet oranı fazla peynirin elde edilmesinde uygulanır. İşlem, 

olgunlaşma sırasında rennin enziminin proteinleri parçalanmasını kolaylaştırır. Metotta tuzun 

bir kısmı peynir altı suyuna geçtiğinden, peynir altı suyuna uygulanacak işlemlerde bazı 

sorunlarla karşılaşılır. 

 

Telemeye tuz ilavesinde, tuz doğrudan kesilmiş ve süzülmüş telemeye % 2-5 oranında 

katılır ve karıştırılır. Telemede tuz çözündükten sonra baskılama işlemine geçilir. Bu işlem, 

daha çok teknede yapısı oluşturulan peynirler ile mavi küf damarlı peynirlere uygulanır. 

 

Telemeye, genellikle, yumuşak peynirlerin yapımında fazla, sert peynirlerin 

yapımında ise az miktarda tuz ilave edilir. Fazla tuzlama yapılması peynirin sert ve kuru 

olmasına; olgunlaşmanın da yavaş şekillenmesine neden olur. 

 

 Kuru tuzlama baskılama işleminden hemen sonra yapılır.  Kuru tuzlamada tuz, 

baskılama işleminden sonra, peynirin yüzeyine serpilir ve ovuşturulur. Peynirin 

rutubeti, tuzu çözündürerek iç kısımlara geçmesine yardımcı olur. Bu işlem, sert 

peynirlere genellikle yüksek rutubetli ortamlarda uygulanır.  

 

Kuru tuzlama insan gücü ile veya mekanik olarak yapılabilir. Tuz bir kovadan veya 

benzer olarak bütün peynir suyu uzaklaştırılmış lorun her yerine tarafsızca sürülebilecek 

kadar yeterli miktarda içeren konteynırdan insan gücüyle uygulanabilir. Tamamen dağıtım 

için lor 5 – 10 dakika karıştırılabilir.  Metot fazla işçiliği gerektirdiğinden yaygın 

kullanılmamaktadır. Buna karşın metottan bazı yumuşak ve yarı sert peynirlerin 

tuzlanmasında (yaklaşık % 4-6 oranında) yararlanılır. Tuzun peynirde düzgün emilimi büyük 

olanlarda 3-4 günde, küçük yumuşak peynirlerde ise 16 saatte meydana gelir. Ancak bu 

amaçla kullanılacak tuz iriliği 1-2 mm olmalıdır. Daha iri taneli tuzlar peynir yüzeyine 

yeterince tutunamaz ve “tuz acılığı”, “tuz yanığı” gibi tat kusurlarına neden olurlar. Çok 

küçük taneli tuzlar ise yüzeyde kolay topaklaşır ve homojen dağılımı engeller. Yüzeye 

serpilen tuz, peynirin neminde çözünerek difüzyonla iç kısımlara doğru ilerler 

 

Salamurada (% 16-22 sodyum klorürü) tuzlamada, yazın 12°C, kışın 12-14 °C'deki 

tuzlu suya peynir kalıpları konur. Böylece peynir, tuzu alarak suyunu salar. Tuzlu suyun 

kaynatılması ve bazı katkı maddelerinin ilavesiyle bakteri, maya ve küfün gelişme riski 

ortadan kaldırılır. Peynirde sodyum kazeinattan ileri gelen yapışkan yüzeyin oluşumunu 

önlemek amacıyla, taze salamuraya % 0.3 oranında kalsiyum klorür ilave edilir. 
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İşlem sırasında peynir, daha az dansiteye sahip olduğundan, salamurada bekletilir. 

Böylece sodyum klorür peynire, peynirdeki peynir altı suyu da salamuraya nüfuz eder.  

 

4.1. Telemenin Porsiyonlanması 
 

Presleme tamamlandıktan sonar, yeterli sertliğe ulaşmış ise baskı kaldırılır, cendere 

bezi açılır  ve lamalar yardımıyla peynir kesilir. Peynir kalıbı içinde preslenenlerde ise, kalıp 

çıkartılmadan kesim işlemi yapılır. Teleme kilesi, tahta mastarlar ve peynir bıçağı yardımıyla 

kesilir. Ancak, kesme işlemini daha kusursuz yapmak ve peynir kalıplarının parçalanmadan 

çıkmasına sağlamak amacıyla, kalıplar içine tam oturacak şekilde 8 cm eninde alüminyum 

veya paslanmaz çelik lamalardan oluşan ve her iki lama arasına bıçak girecek şekilde boşluk 

bırakılmış şablonlardan yararlanılır. 

 

R esim 4. 1: Peynir porsiyonları 

 

Pıhtı işleme, peynir suyunun ayrılması ve presleme işlemleri yaklaşık 4-6 saat sürer. 

Bu süre sonunda teleme kontrol edilir. Baskı sonunda elde edilen teleme, 7 x 7 x 7 cm. veya 

8 x 8 x 8 cm. ebatlarında kesilir (bu amaç için tahta mastarlar kullanılmaktadır).  Pıhtı 

otomatik veya elle kullanılan pıhtı kesim bıçakları ile kesilir.  

 

Peynirler kalıp halinde porsiyonlara ayrıldıktan sonra, kesilen yerlerden peynir 

suyunun ayrılması devam ettiğinden, 5 dakika kadar kendi haline bırakılır. Ardından 

peynirlerin üzerine bol miktarda temiz soğuk su dökülerek, hem peynirin soğuması hem de 

arta kalan peynir suyunun arındırılması sağlanır. 

 

Sonra parmaklar peynir aralıklarına daldırılır ve el ayası ile hafifçe itilerek yumuşak 

bir hareketle kalıplar çıkartılır. Kalıplar salamuraya konulmadan önce pH yaklaşık 4,8’e 

ulaşıncaya kadar dinlendirilir. 

 

Porsiyonlama işlemini takiben kalıplar ya salamuraya konulur veya salamuraya 

konulmadan önce serum asitliği 15-20 0SH oluncaya kadar dinlendirilir. 

 

4.2. Tuzlamanın Amacı 
 

Tuzlama işlemi, birçok gıdada önemli etkilere sahiptir. Peynir olgunlaşmasından 

sorumlu olan starter kültür aktivitesini ve bakteriyel işlemleri yavaşlatır. Pıhtının tuzlanması 

işlemi daha fazla nemin dışarı çıkmasına neden olur. Bu olay ya osmotik etkiden ya da 

proteinler üzerindeki tuzlama etkisinden kaynaklanır. Osmotik basınç pıhtının yüzeyde emiş 

gücü oluşmasına benzetilebilir ve bu da nemin dışarı çıkmasına neden olur. 
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Para-kazeinattaki kalsiyum sodyumla yer değiştirmesi tuzlama oluşmasına sebep olur 

ve bunun da peynirin kıvamı üstüne olumlu etkisi peyniri yumuşatmasıdır. Genelde pıhtı 

starter ilavesinden yaklaşık 5 – 6 saat sonra 5.3 – 5.6 pH'da tuzla muamele edilir, bakteri 

gelişimini engelleyecek madde içermeyen süt sağlanır. 

 

Tuzlama işlemiyle, telemede asidite oluşumu kısıtlanır; diğer bir ifadeyle tuzlamadan 

sonra telemenin pH değerinin düşmesi sınırlandırılır. 

 

Mikroorganizmaların tuza toleransları, önemli ölçüde türe göre değişir. Tuz, bazı 

bakterilerin gelişmesini sınırlarken bazılarını da hızlandırır. Sözgelimi, laktik asit oluşturan 

bakterilerin aktivitesi, % 5 ve üzerindeki tuz konsantrasyonlarında, yani rutubet oranı % 40 

olan peynirin % 2 veya daha fazla tuz ihtiva etmesi durumunda, inhibe olur; buna karşın 

koliform grubu bakteriler % 12'e varan sodyum klorür çözeltilerinde bile gelişebilirler.  

 

Bütirik asit bakterileri ve sporları sodyum klorüre oldukça duyarlıdır, gelişmeleri 

hidrojen iyonları, sodyum klorür ve nitrit arasındaki reaksiyonlarla inhibe olur. Bu sebeple 

tuz, telemede farklı floranın gelişmesine imkân verir; peynirde de gaz oluşumu üzerine etkili 

bir maddedir. 

 

 Telemenin Tuzlanması 

 

 Süzülen pıhtı, taze tüketilen peynire işlenecekler dışında ya küçük 

parçalara ayrıldıktan ya da kalıplandıktan sonra temiz, suda kolay ve 

tamamen eriyen sodyum klorür (tuz, sofra tuzu) ile tuzlanır. 

 Tuzlama işlemiyle peynirin, tipine bağlı olarak % 0,6-5,0 (genellikle % 

1.5-2.5) oranında tuz ihtiva etmesi sağlanır. Genelde aşırı belirgin bir tada 

sahip peynirler (örn., küflü peynirler) diğerlerine göre daha fazla tuz 

içerirler. 

 

 Tuzlama işleminin amaçları; 

 Peynire tat vermek. 

 Peynirdeki peynirsuyu oranını ayarlamak. 

 Peynirin doku ve yapısını düzeltmek. 

 Peynir yüzeyinde deri ve kabuk oluşumunu kolaylaştırmak. 

 Peynirin dayanıklılığını arttırmak 

 

4.3. Kullanılacak Tuzun Özellikleri 
 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ( Türk Gıda Kodeksi Peynir  

 

Tebliği, 2015/6) 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliğinde tanımlanan tuzların kullanılması 

gerektiği belirtilmiştir.  

 

Yeni düzenlemeyle peynirlerin içerebileceği maksimum tuz oranı mevcut uygulamaya 

göre azaltılıyor. Peynir üretiminde türüne göre değişmek üzere, kuru madde oranının % 3 ile 

7,5'i arasında tuz kullanılabilecek. Peynirlerin sertlik karakterleri, yağlılık sınıflandırması ve 

olgunlaşma sürelerini belirleyen tebliğ ülkemizde yaygın olarak üretilen peynirlerin türüne 

göre değişmek üzere nem miktarını en az yüzde 40 en fazla 80 şeklinde sınırlandırıyor.  
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Buna göre; beyaz peynirlerde tuz kullanımında dikkat edilecek noktaTürk Gıda 

Kodeksi Tuz Tebliğinde tanımlanan tuzların kullanılması gerekmektedir. 

 

 Kullanılan tuz kimyasal ve mikrobiyolojik olarak saf olmalı, kurumadde de en 

az %98-99 NaCl içermelidir. 

 Beyaz peynirin içine tuzdan kaynaklı her hangi bir yabancı madde karışmaması 

için rafine tuz ya da temizliğine güvenilir gıda sanayi tuzu kullanılmalıdır.  

Peynir üretiminde rafine sofralık tuz kullanılabilir. 

 Üretimde kullanılan tuzda kesinlikle topaklaşmayı engelleyici alüminyum 

silikat olmamalıdır. Teleme üzerinde olumsuz etkisi olan alüminyum silikat 

kıvamını almasını engeller. 

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 

TÜRK GIDA KODEKSİ TUZ TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO: 2013/48) 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) Deniz tuzu: Deniz suyundan tekniğine uygun olarak üretilen tuzları, 
b) Gıda sanayi tuzu: Gıda sanayinde kullanılan, doğrudan son tüketiciye sunulmayan, 

iyotlu veya iyotsuz olarak üretilen işlenmiş tuzu veya yeraltı kaynak tuzunu, 
c) Göl tuzu: Göl suyundan tekniğine uygun olarak üretilen tuzları, 
ç) İri salamura tuzu: Doğrudan son tüketiciye sunulan, özellikle evlerde konserve, 

turşu, salamura ve benzeri ürünlerin yapımında gıda muhafaza amaçlı kullanılan, iyot 
içermeyen işlenmiş tuzu veya yeraltı kaynak tuzunu, 

d) İşlenmiş tuz: Ana maddesi sodyum klorür olan ve insan tüketimine uygun nitelikte 
üretilen deniz, göl ve kaya tuzlarını, 

e) Kaya tuzu: Yer altındaki tuz galerilerinden tekniğine uygun olarak üretilen tuzları, 
f) Sofra tuzu: Doğrudan son tüketiciye sunulan, ince öğütülmüş, iyotla 

zenginleştirilmiş, rafine edilmiş veya edilmemiş işlenmiş tuzu, 
g) Sofrada öğütme tuzu: Tüketici tarafından sofrada öğütülmek üzere son tüketiciye 

sunulan, kristal halde bulunan, iyot ilave edilmeyen işlenmiş tuzu veya yeraltı kaynak 
tuzunu, 

ğ) Yabancı madde: Tuz tanecikleri dışında gözle görülebilir her türlü organik ve 
inorganik maddeleri, 

h) Yeraltı kaynak tuzu: Yeraltından yeryüzüne kendiliğinden çıkan sudan tekniğine 
uygun olarak elde edilen tuzları, 

ifade eder. 
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4.4. Telemenin Salamurada Tuzlanması 
 

Teleme sıkı, elastik bir yapı kazandığında, tam sertleşmeden ağırlıklar kaldırılır ve 

kesilir kesme işlemi peynir kalıbının genişliğine ve uzunluğuna göre ölçekli mastarlar ve 

bıçakla kesilir. Peynir kalıp haline getirildikten sonra çendere bezleri kapatılır ve üzerini 

kaplayacak şekilde salamura verilir bu salamuraya ön salamura denir.  

 

Salamurada tuzlama sistemlerinin çeşitli dizaynları bulunmaktadır, oldukça kolay 

tekniğe sahip olmasından dolayı çok tercih edilirler. Sık kullanılan sistem, peyniri bir tanka 

salamura ile birlikte koymaktır. Baskı işlemi tamamlanan teleme, kalıplar halinde kesilerek 

% 14- 20 bomeli salamuraya atılır. Salamura öncesi teleminin asitliğinin 15-20 SH olacak 

şekilde dinlendirilmesiyle daha iyi sonuçlar alındığı belirtilmektedir. Tuz salamurası, 

genellikle sert peynirler için %20-25, yumuşak peynirler için ise %15-18 oranında hazırlanır.  

 

Tanklar, yaklaşık 12 – 14°C'deki soğuk odalarda bekletilmelidir. Peynirler, bıçakla 

kesilen yüzeylerden biri alta, diğeri üste ve cendere bezi izi olan yüzeyler sırt sırta gelecek 

şekilde salamuraya konulur. Salamuranın tuz konsantrasyonu %14-16, sıcaklığı 15-16oC, 

asitliği 14-15oSH, pH değeri 4,7-4,8 ve tuzlama süresi de 4-6 saat kadardır. Ancak bu süre 

12 saate kadar uzayabilir. Bu arada salamuraya %0,02 CaCl2 eklenebilir. Böylece peynir 

yüzeylerinde yumuşama olasılığı önlenebilir. Tuzlama süresince peynirler bir iki kez ters yüz 

edilir ve salamurada yüzen ve yaklaşık 1-1,5 cm kadar yüzeyden çıkıntı yapan peynir 

yüzeylerine, her bir kalıba 25-30 tane düşecek şekilde tuz serpilir veya salamura dökülür. 

 

Peynirin yağlılık oranına göre salamuranın tuz konsanrasyonu yani bomesi değişir. 

Örneğin tam yağlı penirin ön salamuranın bomesi 14 tür. Ön salamurada peynirler yaklaşık 6 

saat bekletildikten sonra cendere bezleri açılır salamuranın peynir kalıplarına eşit işlemesi 

için kalıplar çevrilir. Hazır peynir ambalaj ünitesine gönderilir. Kalıplar parşömen kâğıdına 

sarılır ve ambalajlara dizilir, üzerine 16 boma tuz içeren kapama salamurası ilave edilir ve 

kapağı kapatılır  

 

4.4.1. Salamuranın Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

 

Resim  4.2: Salamura tankı 

 

Peynir kalıpları, dayanıklılığın sağlanması ve tat vermesi amacıyla tuzlanır. Bazı 

peynir çeşitleri kuru tuzlama veya pıhtı tuzlama yöntemiyle tuzlanmaktadır. Teknolojide 

genellikle salamura tuzlama yöntemi kullanılır. Salamuranın tuz konsantrasyonu ve sıcaklığı, 

yapılacak peynir çeşidine göre değişmektedir.  
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Yumuşak peynir yapılacaksa tuz %16-18, yarı-sert peynir üretilecekse %18-21, sert 

peynir elde edilecekse %20-24 olmalıdır.  

 

Sıcaklık yumuşak peynirlerde 16-20
0
C, sert peynirlerde 8-16

0
C olmalıdır. 

 

Beyaz peynir için tuz seçimi yaparken salamurada kullanılacak olan tuzun gıda sanayi 

tuzu olması geremektedir. 

 

Özellikle salamura iyi pastörize edilmeli ve güvenilir su olmalıdır. Peynir üstüne 

serpilen serpme peynir tuzu peynirin üzerinde homojenize dağıtılmış olmalı ve tuz gevrek bir 

yapıda olmalıdır. Serpeme tuzun peynir üstünde hızlı erimesi de çok yavaş erimesi de ürüne 

zarar verir. Çok yavaş eriyen tuz tek bir noktadan emildiği için peynir yüzeyinde hafif sarı 

noktacıklar oluşabilir. Hızlı eriyen tuzda kabuklanmaya sebebiyet verebilir. Bu nedenlerle 

salamurada kullanılacak tuzun bome kaybına uğramayan temiz gıda sanayi tuzu ve peynir 

üstüne serpilecek tuzun yine temiz gıda sanayi tuzu ve gevrek yapıda ortalama bir sürede 

peynire ilerlemesi önemlidir. 

 

Salamura Hazırlanması 

 

Salamura hazırlarken dikkat edilecek faktörler; kullanılacak tuz ve suyun seçimi, 

salamura konsantrasyonu, asitlik(Ph), sıcaklık ve sürenin doğru planlanmasıdır. 

 

 Salamura ile tuzlamada dikkat edilmesi gereken salamura ile ürün 

karşılaşmadan önce salamura suyunun bir filtreden geçirilmesidir. Filtre edilmiş 

salamuradan her hangi bir yabancı madde karışma ihtimali söz konusu değildir. 

 Kullanılan tuz kimyasal ve mikrobiyolojik olarak saf olmalı, kurumadde de en 

az %98-99 NaCl içermelidir. 

 Tuz konsantrasyonu peynir çeşidine uygun olmalı; 

 

 Sert tip peynirlerde %20-24 

 Yarı sert peynirlerde %18-21 

 Yumuşak peynirlerde %16-20 oranında olmalıdır.  

 Tuz konsantrasyonu %10 nun altına düşmemelidir. 

 

 Sıcaklık ortalama 16-20 C arasında olmalıdır.  

 Hafif asidik özellik göstermelidir (18-40 SH) 

 

4.4.2. Salamuranın Bakımı ve Yenilenmesi 
 

 

Resim 4. 3: Peynirin salamura ile muamelesi 



 

74 

Peynir yapımı aşamalarında tuzlu su yada salamura patojen bakterilerin üreme 

ortamını yok etmek ve peynir bakterilerinin üremesini kolaylaştırmak amaçlı kullanılır.  

 

Peynirciler genelde salamura sularını hiç değiştirmez ve gerektikçe üzerine tuz ve su 

eklerler. Bunun sebebi zamanla salamura içinde çoğalan peynir bakterileri ve bunların 

peynirler üzerindeki genel etkileri ile pH değerinin korunmasıdır. 

 

Ancak, hijyen kurallarından dolayı periyodik olarak yeni salamura suyu hazırlamak 

bir zorunluluktur. 

 

Salamura suyu ilk hazırlandığında pH 7,0 (nötr) olur. İçinde yüzdüreceğiniz peynir pH 

5,0 olacağından, peynirin asiditesi azalacaktır (asidite azaldıkça pH değeri yükselir). Bu bazı 

problemlere neden olabilir. Öncelikle peynir kabuğunda bir yağlanma ile beraber açık 

sarıdan koyu kahverengiye doğru alacalı renkler oluşabilir. Peynir kabuğu mucormold 

denilen bakterilerin çoğalmasına uygun hale gelir. Peynirin yapısı istenenden yumuşak olur. 

Asidite azaldıkça patojen organizmaların da üremesi kolaylaşır. Peynirin aroması gelişemez 

ve saklama ömrü düşer. 

 

Tüm bu problemleri önlemek için salamura suyuna asit eklenebilir. Laktik asit veya 

benzeri  bir organik asit kullanılması en basit çözümlerden biridir. 

 

Hazırlanan salamura solüsyonu 15°C ile 20°C sıcaklıklar arasında kullanılmalıdır ve 

en iyi 18°C’de kullanılır. 18°C’nin altında tuz, peynir tarafından kolay emilmez ve düşük 

sıcaklık peynirin aromasını etkilediği gibi pek çok yararlı bakteriyi de öldüreceğinden tercih 

edilmez. 

 

Salamurada yüzdürülen peynir tuzun bir kısmını emeceğinden peynirin üstüne tuz 

serpilmelidir (salamurada yüzerken).  Ayda bir taze  tuz oranı ayarlanmalıdır. Salamuradaki 

peynir arada bir çevrilerek alt ve üst kısımlarının eşit olarak tuz çekmesi sağlanır yoksa üst 

tarafı daha fazla nemli olacağından yumuşak olur. 

 

Zamanla salamura kabında su seviyesinde yağlar toplanarak bakteri oluşturabilir. 

Bunları ya temizleyin ya da salamurayı ince bezden süzdükten sonra kabını değiştirmek 

gereklidir. 

 

Tuzlama biçimi peynirlerin niteliği ve görünümü üzerine de etkili olmaktadır. 

 

Telemenin 10-15°C lik salamurada kalış süresi 2 saat ile 12 saat arasında 

değişmektedir. 

 

Salamuradan çıkarılan peynir kalıpları açıkta veya teneke içinde imalat yöntemine ve 

mevsimine göre 12 saat-4 gün arasında dinlendirilir. 
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Beyaz Peynir Salamura Depo Tank(Salamura Depo Tankı) 

 

Resim 4.4: Endüstriyel salamurada tuzlama sistemleri (Salamura Havuzu) 
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TÜRK GIDA KODEKSİ PEYNİR TEBLİĞİ 
 

Peynirlerin Nem ve Tuz İçeriklerine ilişkin Ek-4 aşağıda verilmiştir: 

 

 Ek-4 : Peynirlerin Nem ve Tuz İçerikleri (2)Nem, % 

(m/m), En çok 

Tuz (NaCI), Kuru 

maddede % (m/m) En 

Çok 

(1,4)Salamurada olgunlaştırılan peynirler 
60 7,5 

(1)Küf kültürleri ile olgunlaştırılan peynirler 
45 5,0 

(1)Küf kültürleri ile ve salamura olgunlaşma 

yöntemi dışında olgunlaştırılan peynirler 45 4,0 

(1,2,4)Telemesi haşlanmış peynirler 
45 4,0 

Peyniraltı suyu peynirleri 
75 6,0 

Taze Peynirler 
80 4,5 

Çeşnili Taze Peynirler 
80 4,5 

Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 
60 6,5 

Taze Beyaz Peynir 
65 6,5 

Kaşar Peyniri (Olgunlaştırılmış) 
40 4,0 

Taze Kaşar Peyniri 
45 3,0 

Eritme Peyniri 
60 4,5 

Tulum Peyniri 
45 5,0 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Elde edilen telemeyi tuzlama işlemi için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş kıyafetinizi giyiniz. 

 Ellerinizi her çalışma öncesinde yıkayınız ve dezenfekte ediniz. 

 Araçları hazırlayınız.  
 Kullanacağınız araçları steril hale getirmeyi 

unutmayınız  

 Telemeyi porsiyonlayınız. 

 Oluşan pıhtıyı 1.5-2.0cm boyutlarda kesmeye 

özen gösteriniz.    

 Kestiğiniz pıhtıyı 5-10 dakika dinlendirmeyi 

unutmayınız.  

 Kullanılacak tuzu hazırlayınız. 

 Seri ve dikkatli çalışmaya özen gösteriniz. 

 Ekipmanların kullanım kurallarını 

uygulayınız. 

 Salamurada tuzlanması kurallarını 

uygulayınız.  

 Salamuranın hazırlanmasında dikkat edilmesi 

gereken noktaları uygulayınız. 

 Salamuranın bakımı ve yenilenmesi işlemini 

unutmayınız. 

 Sıcaklık ve pH kontrollerini yapınız. 

 Verilen talimatlara uygun davranınız.  

 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız. 

 Bir kullanımlık malzemelerinizi çöpe atınız. 

 Araç ve gereçlerinizi temizleyip dezenfekte ediniz 

 Çalışma ortamınızı temizleyerek güvenlik kontrollerinizi yapınız.  

 İş güvenliği ilkelerine uyarak araç gereçleri dikkatli kullanınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki şıklardan doğru olanı işaretleyiniz. 

 

1. Tuzlama işleminin amaçlarına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Peynirdeki peynirsuyu oranını arttırmak 

B) Kabuk oluşumunu engellemek 

C) Peynirin doku ve yapısını düzeltmek 

D) Peynir yüzeyinde deri oluşumunu önlemek 

E) Peynirin asitliğini arttırmak 

 

2. Tuzlama işleminin birçok etkilerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Süzülmeyi geciktirir     

B) Peynirin tekstürünü bozar.        

C) Tuzun aşırılığı olgunlaşmayı hızlandırmaktadır. 

D) Pıhtı sert bir yapı kazanmaktadır.      

E) Tuz aynı zamanda gaz çıkaran ve kokuşma yapan bakterilerin gelişmesini de 

engeller. 

 

3. Telemenin porsiyonlanmasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Presleme tamamlandıktan sonra peynir kesilir    

B) Porsiyonlama işleminden önce kalıplar salamuraya konulur   

C) Porsiyonlama presleme işlemiyle yapılır      

D) Porsiyonlamada su çıkışı zorlaşır.    

E) Porsiyonlamada hidrolik presler kullanılır 

 

4. Beyaz peynirlerde kullanılan en yaygın tuzlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Pıhtı + peynirsuyu karışımının tuzlanması   

B) Salamura tuzlama     

C) Telemenin tuzlanması     

D) Kuru tuzalama     

E) Süte tuz ilavesi 

 

5. Kullanılacak tuzun özelliklerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Kullanılan tuz ağır metalleri içermelidir. 

B) Kullanılan tuz yasal sınırlar üzerinde kullanılabilmektedir. 

C) Kullanılan tuz en az %98-99 PbCl içermelidir.                  

D) Kullanılan tuz kimyasal ve mikrobiyolojik olarak saf olmalıdır.       

E) Kullanılan tuz, kurumadde de en çok %98-99 NaCl içermelidir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz. 

 

6. Sert tip peynirlerde …………. Yarı sert peynirlerde ……………  Yumuşak 

peynirlerde ……………..  oranında olmalıdır. 

7. Erken tuzlama (ilk iki) metodunda süte…………  tuz ilave edilir 

8. Tuzlama işleminden sonra peynirin ağırlığı, yaklaşık …………  oranında, azalır. 

9. Baskı sonunda elde edilen teleme,…………… .veya ……………. . ebatlarında kesilir 

10. Yeni düzenlemeyle peynirlerin içerebileceği maksimum tuz oranı türüne göre 

değişmek üzere, kuru madde oranının …………………….  arasında tuz 

kullanılabilecek 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz. Tüm sorulara doğru 

cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 

 

Elde ettiğiniz telemeyi porsiyonlayıp tuzlama işlemine geçiniz.. Yaptığınız işlemleri 

aşağıdaki değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz.  

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. İş kıyafetinizi giydiniz mi?    

2. Takılarınızı çıkardınız mı?    

3. Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?    

4. Araçları hazırlayarak steril hale getirdiniz mi?    

5. Telemenin porsiyonladınız mı?   

6. Kullanılacak tuzu hazırladınız mı?   

7. Salamurada tuzlanması kurallarını uyguladınız mı?   

8. Verilen talimatlara uygun davrandınız mı? 
 

 

9. Önlüğünüzü çıkartıp astınız mı?    

10. Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?    

11. Çalışmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?    

12. Iş kıyafetinizi çıkartıp astınız mı   

13. İşi size verilen sürede tamamladınız mı?   

14. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?    

15. Çalışmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?    

 

 

DEĞERLENDİRME:  
 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 

 

 

 

Elde ettiğiniz peyniri olgunlaştırabileceksiniz ambalajlama ve depolama kurallarını 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Beyaz peynirlerin olgunlaşmasının amacı, önemi ve olgunlaştırma sırasında 

meydana gelen değişimleri, olgunlaştırma alanlarını araştırıp sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 Çevrenizdebeyaz peynirlerin ambalajlanmasında kullanılan materyalleri 

araştırıp, resimleyiniz. 

 Çevrenizdeki süt işletmeleri ile görüşerek beyazpeynirin depolandıkları 

alanlarını öğreniniz, edindiğiniz bilgileri dosya haline getirip, sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

5. OLGUNLAŞTIRMA, AMBALAJLAMA VE 

DEPOLAMA 
 

Süzülen pıhtı, beyazımtırak renkte, yumuşak veya sertçe kıvamda, lezzetti oluşmamış 

bir kitleden ibarettir. Peynir haline dönüşmesi, islenilen organoleptik özellikleri kazanması 

için  "Olgunlaşma" safhasından geçmesi gerekir. Peynirin gerekli lezzet ve kokuyu 

kazanmasında, proteinlerin solubilizasyonu ve yağların hidrolizasyonu önemli rol oynar. 

Olgunlaşma işlemi serin veya soğuk yerlerde gerçekleştirilir. Bu süre 2-4 ay arasında değişir. 

Olgunlaşma sırasında mayadaki leb(rennin, krennet) enziminin, peynir kültürünü oluşturan 

mikroorganizmaların endo ve ekzo enzimlerinin, asit ve tuzun etkisiyle süt proteinleri amino 

asitlere parçalanırlar. Suda erimeyen proteinler su kaybederek Proteozlara dönüşürler. Yine 

su kaybederek pepton, peptid ve son olarak da amino asitlere dönüşürler. Proteinlerin 

parçalanmasıyla meydana gelen proteoz, pepton ve peptid suda erime özelliği gösterir. 

 

5.1. Olgunlaştırmanın Amacı ve Önemi 
 

Taze tüketilenler dışında bütün peynirler belli koşullarda bir müddet olgunlaştırılırlar. 

Bu süre zarfında peynirin kendine özgü lezzeti, tekstürü ve rengi oluşur.  Oldukça tatsız ve 

elastiki olan taze peynir, daha lezzetli ve plastik  kütleye dönüşür. Peynirin kendine özgü 

lezzeti, tekstürü ve rengi, yapımında uygulanan işlemlere bağlı olarak, enzimler ve 

mikroorganizmaların etkisiyle, telemenin sütün kuru maddesinde meydana gelen değişimler 

sonucu oluşur. 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

 

ARAŞTIRMA 
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Peynirin olgunlaştırılmasındaki amaç: Enzim, mikroorganizmalar, asit ve tuzun etkisi 

ile peynirin lezzet, tekstür, aroma ve renk kazanması, tüketici için kaliteli ve güvenli ürün 

elde edilmesidir. 

 

5.2. Olgunlaştırma Sırasında Meydana Gelen Değişimler 

 

 

Peynir sütten kesildikten sonra, taze peynirden ayrı olarak, mikrobiyolojik, 

biyokimyasal ve fiziksel yapısında bir seri prosese tabi olur.Bu değişiklikler temelde sütün 

bileşenlerinden gelen laktoz, protein ve yağ başta olmak üzere, pek çok unsure üzerinde 

gerçekleşir. sert, yarı sert ve yumuşak tip peynir çeşitlerine göre değişen olgunlaştırma 

periyodunu oluştururlar. 

 

Laktoz parçalanması; farklı çeşit peynir yapmak için geliştirilen teknikler, laktik asit 

bakterilerinin gelişimini ve aktivitelerini kontrol etmek ve düzenleme yönünde idare edilir.  

 

Olgunlaşma sırasında proteinler amino asitlerine ve amonyak, karbondioksit gibi 

ürünlere parçalanırlar. Aynı zamanda peynirdeki yağ asitlerinin ketonlara parçalanmaları ile 

sülfidril grupları, merkaptan, asetik asit, formik asit oluşur.  Bu ve birçok faklı bileşik 

beraberinde peynirin kendine has aroma ve tadını oluşturur.        

 

Olgun peynirde orijinal proteinin, olgunlaşma sırasında proteolizise bağlı olarak, 1/3-

2/3'ü; yağın da, az bir kısmı oksidatif ve lipolitik reaksiyonlarda kullanıldığından, büyük bir 

kısmı bulunur. Peynirin iç kısmı anerobik koşullara sahip olduğundan, yüzeydeki oksidatif 

değişikliklerin dışında, bütün değişimler anaerobik tabiattadır.  

 

Enzimler çiğ süt, rennet ve mikroorganizmalardan kaynaklanır. Olgunlaşma sırasında 

telemedeki enzimlerin aktivitesi ile bakteri popülasyonu, tür ve sayısı” bazı faktörlere bağlı 

olarak sürekli değişir. 
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Bu değişiklikler süt bileşenlerinden gelen laktozu, proteini, yağı etkiler. sert, yarı sert 

ve yumuşak tip peynir çeşitlerine göre değişen olgunlaştırma periyodunu oluşur. Olgunlaşma 

periyodunu oluşturan, aşağıda belirtilen gruplar içersindeki mekanizmalarla oluşur: 

 

 Laktoz parçalanması 

Laktozun fermantasyonu laktik asit bakterilerinde bulunan laktaz enzimi ile olur. 

Laktatlar aynı zamanda bütirik asit bakterileri tarafından parçalanabilir.  Ortamda 

fermantasyon için elverişli ise bazı uçucu yağ asitleri ve karbondioksit ilavesi ile hidrojen 

oluşur. Bu yanlış fermantasyon son aşamaya kadar devam eder ve hidrojen gerçekten 

peynirin infilak etmesine neden olur 

 

Propiyonik asit ve asetik asit yanında, hatırı sayılır miktarda karbondioksit oluşur. 

 

 Protein parçalanması 

 

Özellikle sert peynirlerin olgunlaşması, en başta proteinin parçalanması ile tanımlanır. 

Proteinin parçalanma derecesi  peynirin kalitesini, kıvamını ve tadını önemli ölçüde etkiler. 

Proteinin parçalanması aşağıdaki enzim sistemleri ile olmaktadır. 

 

 • Rennet 

 • Mikroorganizmalar 

 • Plasmin( protein parçalayan enzim) 

 

Rennetin tek etkisi parakazein molekülünü polipeptitlere parçalamasıdır. Rennet ile 

başlayan değişim ile beraber bakteriyel enzimlerin hareketiyle oldukça hızlı bir kazein 

parçalanmasını olanaklı kılar. Böylelikle, enzimlerin kazein moleküllerine direkt olarak 

saldırmasını sağlar.  

 

5.3. Peynir Olgunlaştırma Odaları ve Olgunlaştırma Koşulları 
 

Tuzlanan peynirler sert tip plastiklerden yapılmış kalplara alınarak bir süre 

dinlendirilirler. Böylece hem asitliğinin artması hem de su salıp sertleşmeleri sağlanır. 

 

Olgunlaştırma işlemi aşağıda belirtilen sıcaklıklarda gerçekleştirilir. Şöyle ki: 

 

14-16oC’de  1 hafta 

10-12oC’de  2 hafta  

 8-10oC’de    3 hafta 

 

Bu işlem 12-15oC’de en az 1,5 ay süreyle de yapılabilir. Ardından peynirler 5-6 oC’de 

depolanırlar. 

 

Tuzlanan peynir kalıpları, tenekeler veya plastik kasalar içerisinde hava sıcaklığına 

bağlı olarak bir ile dört gün arasında bekletilir. kültürlü peynirler soğuk depoda yaklaşık 2 

gün, peynir mayası ile yapılanlar olgunlaşması için 3 ay bekletilir. Beyaz peynir satın alırken 

özellikle pastörize sütten yapılmış olanlar alınmalıdır. Açıkta satılan ve gözenekli peynir 

satın alınmamasına özen gösterilmelidir.  
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5.4. Olgunlaşma Süresini Kısaltma Yöntemleri 
 

Peynirin olgunlaşması, diğer bir ifadeyle telemenin peynire dönüşmesi, olgunlaşma 

şartları (sıcaklık, rutubet, tuz ve süre), telemenin biyokimyasal bileşimi ve telemenin 

mikrobiyel içeriği ile ilgilidir. Telemenin mikrobiyel ve biyokimyasal niteliği önemli ölçüde 

süte (özellikle uygulanan ısı işlemi ve ilave edilen starter kültürüne) ve pıhtıya uygulanan 

işlemlere bağlıdır; ancak ham peynirin biyokimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi, olgunlaşma 

sırasında ısı ve rutubetle kısmen kontrol altında tutulabilir. Peynir, içerdiği enzim 

sistemlerinin, bazı besin unsurları (yağ, protein, laktoz, sitrik asit) ve laktik asite etkisiyle ve 

kimyasal reaksiyonla (örn., oksidasyon) olgunlaşır. 

 

 Peynir olgunlaşması şu faktörlere bağlıdır: 

 

 İlave edilen kütürler 

 Enzimler 

 Süre 

 Sıcaklık 

 

 Sütün pıhtılaşmasını ve peynirin olgunlaşmasını şu faktörler etkiler: 

 

 Peynir sütünün sıcaklığı; 

 Pey sütünün pHsı; 

 İlave edilen maya miktarı; 

 İlave edilen kalsiyum klorür miktarı; 

 Pıhtıya uygulanan ısıl işlem sıcaklığı; 

 Peynirin nem değeri; 

 Peynirin tuz değeri. 

 

Peynirin Olgunlaşması Süresince Mikroflora ve Enzim Aktivitesini Etkileyen 

Başlıca Faktörler; 

 

Telemenin rutubet ve tuz düzeyi, pH değeri, Olgunlaşma ısısı ve rutubeti, Telemedeki 

inhibitör maddeler , Telemenin oksidasyon-redüksiyon potansiyeli,   Telemedeki enzimler ve 

enzim sistemleri 

 

Yukarıda sayılan parametreler üzerinde düzenleme yaparak olgulaşma süresi üzerine 

etkili olunabilir. Örneğin olgulaştırma süresini kısatmak istendiğinde ilave edilen maya 

miktarı arttırılabilir, maya kuvveti arttırılabilir veya özdeş kombinasyonları kullanılabilir. 

 

5.5. Ambalajlama 
 

Birçok besinde olduğu gibi, peynir de başlıca dış (mekaniksel, kimyasal, fiziksel ve 

mikrobiyel) etmenlerden korunması, rutubet kaybının önlenmesi, şeklinin muhafazasının 

sağlanması ve görünümünün güzelleştirilmesi amacıyla, paketlendikten sonra tüketime 

sunulur. Peynirin paketleme materyali ve şekli, başlıca peynir çeşidi ile ülke gelenek ve 

koşullarına bağlı olarak farklılık gösterir. 
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Peynirin paketlenmesinde, başlıca parşömen, alüminyum folyo, film tabakaları (örn., 

pliofilm, kriovak, polietilen, selofan, polivinil, polipropilen, naylon-poliamid, sellüloz asetat, 

polistiren), bağırsak, deri, tulum, karton, bez, seramik, çömlek, mum ve çeşitli yağlar (örn., 

bitkisel yağlar, vazelin, parafin) kullanılmaktadır. Olgunlaşma sırasında peynirde, çoğu 

zaman yüzeyde, genellikle bakteri ve küf üremesinden kaynaklanan ve zamanla rutubet 

kaybederek sertleşen bir kabuk oluşur.  

 

Paketlemeden önce kabuk, 15-30 dakika tuzlu suda yumuşatıldıktan sonra, bir bez 

veya bazen fırçayla temizlenir. Daha sonra peynir, sıcaklığı 60 °C'den az olan kurutma 

tünelinden geçirilerek veya hava akımlı kurutma odalarında 24-48 saat bekletilerek 

kurutulur.  

 

Peynirde özellikle küf ve kemiricilerden ileri gelebilecek hasarları önlemek amacıyla 

çoğu zaman peynirin yüzeyine kimyasal maddeler (örn., sorbik asit veya tuzları, piramisin) 

sürülür ve/veya mumlanmış bandajlar uygulanır. 

 

Sert peynirler, genellikle mum veya bir çeşit plastik  veya resinle; yarı sert ve 

yumuşak peynirler de çoğunlukla laklı teneke kutularda veya folyo (örn., alüminyum, 

plastik) ile kaplandıktan sonra karton kutularda paketlenirler. 

 

Son yıllarda sert ve yarı sert peynirlerin paketlenmesinde mumla kaplanmış film 

tabakaları (örn., poliisobutilen % 30-50, parafin % 30-50, politen % 15), mumlu yüzey 

peynire temas edecek şekilde, yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

Sentetik film tabakalarının kullanılmasıyla, peynirde evaporasyonla rutubet kaybından 

kaynaklanan kabuk oluşumu ile ilgili kayıplar büyük ölçüde önlenmiştir.  

 

Son yıllarda peynirin, depolama, nakliye ve pazarlama sürecinde, pakette 

olgunlaşmasına imkan veren materyaller geliştirilerek uygulamaya konulmuştur. Bu 

materyallerle dışarıdan oksijenin nüfuzu önlenmekte, paketteki karbondioksitin de dışarı 

çıkması sağlanabilmektedir. 

Peynirin Ambalajlanmasında Kullanılacak Plastik Materyalde Aranan Nitelikler: 

 Oksijen, karbondioksit ve su buharını geçirmemeli 

 Sağlam ve ince olmalı 

 Isı, ışık, yağ ve laktik aside dayanıklı olmalı 

 Toksik ve kokulu madde ihtiva etmemeli 

 Kullanım kolaylığına sahip olmalı 

 Kolay yapışmalı 

 Elastik olmalı 

 Yazı yazılabilmeli 

 Paketleme kullanılabilmeli   

 Büzülme özelliği az olmalı   

   Ucuz olmalıPAKETLEME 
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Salamuradan çıkarılan kalıplar 24 saat dinlendirildikten sonra ambalajlanır. 

Ambalajlama materyali olarak laklanmış teneke (4-5 g/m2 lak) kullanılmaktadır. yalnız 

tenekelenecek beyaz peynirlerin kitlede asitliğinin 65 0SH 'dan düşük olmaması gerektiği 

belirtilmektedir. Salamurada tuzlanan kalıplar, muntazam sıralar halinde ve sıraların arasına 

yağlı kağıt veya ince film halinde naylon konularak tenekelere yerleştirilir ve teneke ağzına 

kadar salamura ile doldurulur. 

 

Dilimler programlanabilir ölçeklerin değişik boyutluları kullanılarak paketlere 

doldurulur. 

 

Peynir kütleleri paketleme ekipmanı içerisindeki tek bir kapa 

indekslenir.Doldurmadan sonra paketler O2 değerini % 2’nin altına düşürmek için gaz ile 

yıkanır (CO2 veya N). 

 

Paketler  sıcak metal çubuklar kullanılarak tüm köşelerinden kapatılır 

 

 

Resim 5.1 Peynir ambalajlama makineleri 

 

Resim 5.2: Ambalajlamada kullanıla ekipman örnekleri 

 

Gıda Maddeleri Tüzüğünde; Beyaz ve benzeri peynirlerin yapım tarihinden itibaren en 

az  90 gün 4 0C 'de olgunlaştırıldıktan sonra tüketime sunulmasına izin verilmektedir. Ancak 

taze olarak tüketime sunulacak tuzlu ve tuzsuz peynirlerin pastörize edilmiş veya 72 0C 'de 2 

dakika ısıtılmış sütten yapılması ve bu durumun yani taze olduğunun etiketinde belirtilmesi 

zorunlu tutulmuştur. Paketleme materyali raf ömrü süresince peyniri koruyabilmelidir. 

Mikrobiyal, kimyasal ve fiziksel bulaşma ların önüne geçebilmeli, oksijen (maya ve küf 

gelişmesi), nem kaybı, ışık (oksidasyon) , ve istenmeyen kokulara neden olmamalıdır. 

Paketleme materyalleri temel olarak ürüne şekil vermek, tutmak, korumak ve ürün hakkında 

bilgi verecek nitlikleri barındırmalıdır. 
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 Paketlere uygulanan kalite testleri; 

 

 Ağırlık kontrolleri 

 Metal tespiti 

 Sızdırma testi 

 Fermuar testi (paketin uygun şekilde açılıp açılmadığının test edilmesi) 

 

5.6. Depolama  
 

Depolama işleminin amacı peynirin olgunlaşma süresindeki gerekli dış ortamı 

mümkün olduğunca kontrol edebilmektir. Her bir tip peynirler için, olgunlaşmanın çeşitli 

amaçlarına göre farklı depolama odalarında, özel bir sıcaklık ve bağıl nem ayarlaması 

yapılmak zorundadır. 

 

Depolama odalarında farklı tip peynirler farklı sıcaklık ve bağıl neme (RH) ihtiyaç 

duyarlar. İklimsel koşullar, olgunlaşma derecesi, ağırlık kaybı, kabuk oluşumu ve yüzey 

florasının gelişmesi için diğer bir deyişle peynirin toplam özellikleri için son derece 

önemlidir. 

 

Genellikle sert ve yarı-sert tip peynirler gibi kabuklu peynirler bir plastik emülsiyonu 

veya parafin veya vaks kaplama ile kaplanabilirler. Kabuksuz peynirler plastik film veya 

shrinklenebilir plastik torbalarla kaplanabilirler. 

 

Ambalajlama işlemi biten peynir olgunlaşmanın sağlanması amacıyla 5-6°C lık soğuk 

hava depolarında depolanmalıdır. Peynir kalıpları tenekelere yerleştirilir, içerisine salamura 

ilave edilerek makinelerde kapatılır. Tenekeler soğuk hava deposunda belirli bir süre 

(örneğin, beyaz peynirde üç ay) bekletilerek olgunlaştırılır. Beyaz peynir genellikle teneke 

kutular ile ambalajlanır.  

 

Tuzlanması tamamlanan peynirlerin asitliği 65-80oSH’e ulaşmış ise “epon” kökenli 

laklarla laklanmış tenekelere ambalajlanır. Aksi halde tenekelerde 1-3 sıra halinde 

bekletilerek asitlik gelişimi sağlanır. Bu amaçla tenekenin altına yarım avuç dolusu kadar 

(50-100g) iri tuz serpilir ve 8 adet peynir kalıbı yerleştirilir. Ayrıca, ileride peynirlerin 

tenekeden kolaylıkla çıkartılmasını sağlamak için, bir başka peynir kalıbı, 6 cm eninde 40 

cm uzunluğunda LDPE ( alçak yoğunluklu ) filmle sarılarak tenekeye konulur. Böylece 

birinci katmana 9 kalıp peynir dizilmiş olur. Bu ilk sıra üzerine tekrar iri tuz serpilir ve 

peynirlerin tamamını örtecek şekilde parşömen (pargement) kağıdı serilir. Sonra aynı 

uygulamalar yapılarak 2. ve 3. sıralar dizilir. Her sıranın altı ve üstü tuzlanır, parşömen 

kağıdı serilir ve 1 kalıba plastik film sarılır. 

 

Belirtilen şekilde hazırlanan ve içlerinde 3 sıra peynir bulunan tenekeler, işletmenin en 

serin yerinde, mümkünse 14-16oC’lik bir ortamda, birkaç gün kendi haline bırakılır. Bu süre 

sonunda, tenekenin içinde biriken peynir suyu süzülür ve boş olan bölümüne de peynir 

kalıpları dizilir. 

 

Tamamen dolan tenekeler, yeni hazırlanmış %12’lik salamura ile doldurulduktan 

sonra kapatılır ve ardından olgunlaştırma deposuna taşınırlar. 
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Peynirler aşağıda belirtilen sıcaklıklarda 1-3 ay olgunlaştırılırlar. Bu amaçla önce; 

 

14-16oC’de  1 hafta 

10-12oC’de  2 hafta 

8-10oC’de  3-4 hafta bırakılır ve sonra 4-5 oC’de  depolanır. 

 

Şema 5.1:Beyaz peynir üreti süreci 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Beyaz peyniri olgunlaştırdıktan sonra ambalajlayıp depolamak için aşağıdaki işlem 

basamaklarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş kıyafetinizi giyiniz 

 Ellerinizi her çalışma öncesinde yıkayınız ve dezenfekte ediniz  

 Araçları hazırlayınız.  
 Kullanacağınız araçları steril hale getirmeyi 

unutmayınız  

 Ambalajlama yapınız.  

 Uygun ambalaj materyali seçmeye özen 

gösteriniz.  

 Dikkatli olunuz.  

 Depoya kaldırınız.  

 Depo sıcaklığının +4/+10ºC olmasına dikkat 

ediniz  

 Deponun temizliğine, havalandırılmasına ve 

istifleme kurallarını uygulamaya dikkat ediniz. 

 Kullanılan ekipmanları 

temizleyerek dezenfekte ediniz.  

 Temiz ve hijyenik çalıĢınız.  

 Önerilen dezenfektanları kullanmaya özen 

gösteriniz.  

 Dikkatli olunuz  

 İşgüvenliği ilkelerine uyarak araç gereçleri dikkatli kullanınız.  

 Zamanı iyi kullanınız.  

 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız.  

 Tek kullanımlık malzemelerinizi çıkarıp çöpe atınız.  

 Ellerinizi her çalışma sonrasında yıkayınız.  

 Çalışmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uyunuz.  

 Kullanılan araç ve gereçleri temizleyiniz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki şıklardan doğru olanı işaretleyiniz. 

1. Peynirlerin olgunlaşmasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Peynirin organoleptik özellikleri kazanması için olgunlaşması gerekir. 

B) Peynirin ön olgunlaştırılması tuzlamadan öne yapılır. 

C) Taze tüketilen bütün peynirler olgunlaştırılırlar. 

D) Olgunlaşma sırasında proteinler yağ asitlerine ve sakkaroz gibi ürünlere 

parçalanırlar. 

E) Peynirin olgunlaştırılmasındaki amaç suyunun süzülmesidir. 

 

2. Peynirin olgunlaşmasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Peynirin tuz değeri   

B) Peynirin nem değeri   

C) Pıhtıya uygulanan ısıl işlem sıcaklığı    

D) İlave edilen kalsiyum klorür miktarı    

E) İlave edilen maya miktarı; Ön olgunlaştırma işlemi paketlendikten sonra 

gerçekleşir 

 

3. Peynirin ambalajlanmasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Ambalajlama materyali olarak laklanmamış teneke kullanılmaktadır.  

B) Paketlere uygulanan başlıca kalite testleri sızdırabilirlik kontrolleridir. 

C) Ambalajlamada beyaz peynirlere sadece kuru tuzlama yapılır.    

D) Paketlere kalite testleri uygulanmaz.     

E) Paketleme ürünü nem kaybından korur 

 

4. Peynirlerin LDPE ( alçak yoğunluklu ) filmle sarılarak tenekeye konulma 

nedenineilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Peynirlerin süzülmesini sağlamak için   

B) Peynirlerin tenekede olgunlaşması için   

C) Peynirlerin tuzunu koruması için      

D) Peynirlerin tenekeden kolaylıkla çıkartılmasını sağlamak için 

E) Peynirlerin mayalanmasını sağlamak için 

 

5. Depolama işlemine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Ambalajlama işlemi biten peynir açık hava depolarında depolanmalıdır  

B) Depolama odalarında farklı tip peynirler farklı sıcaklık ve bağıl neme (RH) ihtiyaç 

duyarlar. 

C) Beyaz peynirler için, olgunlaşma işlemi zorunlu bir uygulama değildir.  

D) Beyaz peynirler depolama odalarında 20 °C ‘ nin üzerinde sıcaklığa ihtiyaç 

duyarlar.  

E) Ambalajlama işlemi biten peynir olgunlaşmanın sağlanması amacıyla 5-6 gram 

rennet ilave edilmelidir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıda verilen cümlelerde boşluklara gelebilecek uygun kelimeyi tablodan 

seçerek yazınız. 

6. Peynirlerin Olgunlaşması  Proteinlerin parçalanmasıyla husule gelen …………   

……….  …………  suda erime özelliğini gösterir. 

7. Bütün peynirler belli koşullarda bir müddet    …………. Bu süre zarfında peynirin 

kendine özgü lezzeti, tekstürü ve rengi oluşur. 

8. Laktozun fermantasyonu laktik asit bakterilerinde bulunan …………  ………… ile 

olur. 

9. Olgunlaşma Süresini Kısaltmak için ……….   ………    arttırılabilir. 

10. Peynir olgunlaşması şu faktörlere bağlıdır: ……..  ……... ve  ……….. 

11. Beyaz peynir genellikle …………..  ………….. ile ambalajlanır. 

 

 
 

DEĞERLENDİRME  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz. Tüm sorulara doğru 

cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST  
 

Beyaz peyniri olgunlaştırdıktan sonra ambalajlayıp depolamak için aşağıdaki işlem 

basamaklarını uygulayınız. Yaptığınız işlemleri aşağıdaki değerlendirme tablosuna göre 

kontrol ediniz.  

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş kıyafetinizi giydiniz mı?    

2. Takılarınızı çıkardınız mı?    

3. Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?    

4. Araçları hazırlayarak steril hale getirdiniz mi?    

5. Uygun ambalaj materyali ile ambalajladınız mı?    

6. Soğuk depoya taşıdınız mı?    

7. Kullanılan ekipmanları temizleyerek dezenfekte ettiniz mi?    

8. Kullanılan ekipmanları temizleyerek dezenfekte ettiniz mi?    

9. Önlüğünüzü çıkartıp astınız mı? 
  

10. Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?    

11. Çalışmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?    

12. İş kıyafetinizi çıkartıp astınız mı?    

13. İşi size verilen sürede tamamladınız mı?   

14. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?    

15. Çalışmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?    

 

DEĞERLENDİRME:  
 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.  

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST  

 

Ön işlemlerden geçirilen süt ile beyaz peyniri üretiniz. Yaptığınız işlemleri aşağıdaki 

değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş kıyafetinizi giydiniz mı?    

2. Takılarınızı çıkardınız mı?    

3. Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?    

4. Araçları hazırlayarak steril hale getirdiniz mi?    

5. Sütü temizlediniz mi?    

6. Kullanacağınız ekipmanların dezenfeksiyonunu yaptınız mı?    

7. Sütü homojenize ettiniz mi?    

8. Baktofüj ile mikroorganizmalardan ayırdınız mı? 
 

 

9. Isıl işlem uyguladınız mı? 
 

 

10. Sütü mayalama sıcaklığına soğuttunuz mu? 
  

11. Maya ve katkıları  hazırladınz mı?   

12. Mayalama sıcaklığına getirilen süte starter kültür ve 

kalsiyum klorür ilave ettiniz mi?    

13. Sütü ön olgunlaşmaya bıraktınız mı?    

14. Peynir mayası ekleyerek pıhtılaşmayı sağladınız mı?    

15. Teleme elde ettiniz mi?    

16. Pıhtıyı keserek dinlendirdiniz mi?   

17. Oluşan pıhtıyı 1.5-2.0cm boyutlarda kestiniz mi?    

18. 5-10 dakika dinlendiriniz mi?    

19. Peynir altı suyunu çekerek telemeyi süzdünüz mü?  
  

20. Seri ve dikkatli çalıştınız mı?  
  

21. Isı derecelerine dikkat ettiniz mi?  
  

22. Telemeyi preslediniz mi?  
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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23. pH‟a dikkat ettiniz mi?    

24. Mevsim sıcaklığını dikkate aldınız mı?    

25. Peynirleri kalıplardan çıkarttınız mı?    

26. Kalıplardan çıkardığınız peynirleri kurutma odasındaki 

raflara aralıklı olarak yerleştirdiniz mi?    

27. Kuru tuz ya da salamura ile tuzlama aşamalarına dikkat 

ederek tuzlama yaptınız mı?    

28. Tuzlama süresine dikkat ettiniz mi?    

29. Ön olgunlaştırma odalarına aldınız mı?  
  

30. Tuzlanan kalıpların ön olgunlaşma sürelerine dikkat ettiniz 

mi?    

31. Asıl olgunlaştırma yaptınız mı?  
  

32. Ambalajlama yaptınız mı?  
  

33. Soğuk depoya taşıdınız mı?    

34. Depo ortam ve sıcaklığına dikkat ettiniz mi?   

35. Kullanılan ekipmanları temizleyerek dezenfekte ettiniz mi?    

36. Önlüğünüzü çıkartıp astınız mı?    

37. Araç-gereç ve ekipman kullanımından sonar temizleyip 

yerlerine bıraktınız mı?   

38. Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?    

39. Çalışmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mi?    

40. Iş kıyafetinizi çıkartıp astınız mı?   

41. İşi size verilen sürede tamamladınız mı?   

42. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?    

43. Çalışmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?    

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise 

modülü tamamladınız, tebrik ederiz. 
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CEVAP ANAHTARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 A 

4 D 

5 A 

6 E 

7 C 

8 C 

9 B 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Yanlış 

15 Doğru 

16 Yanlış 

17 Doğru 

18 Doğru 

19 Yanlış 

20 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanliş 

4 Yanliş 

5 Yanliş 

6 Lactococcus Streptococcus 

7 enzimatik   koagülasyon 

8 6,0 

9 Kalsiyum 

10 kurumadde 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 B 

3 E 

4 C 

5 A 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 CEVAP ANAHTARI 

1 C 

2 E 

3 A 

4 B 

5 D 

6 %20-24 %18-21  /     %16-20 

7 %5-10 

8 % 2-5 

9 7 x 7 x 7 cm/8 x 8 x 8 cm 

10 % 3 ile 7,5'i 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 5 CEVAP ANAHTARI 

1 A 

2 C 

3 E 

4 D 

5 B 

6 Proteoz, pepton, peptid 

7 olgunlaştırılırlar 

8 Laktaz enzimi 

9 Maya kuvveti 

10 Enzim, süre sıcaklık 

11 Teneke kutular 
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