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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
İlk insanlar, en temel ihtiyaçları olan besinleri avlanarak ve toplayarak temin
etmişlerdir. Mevsimler, iklim koşulları ve kıtlığa bağlı olarak göçebe yaşayan bu insanlar,
ateşi bulup hayvanları ehlîleştirmeyi ve ekmek yapmayı öğrenerek yerleşik hayata geçmeleri
ile birlikte besinleri saklamayı da öğrenmişlerdir. Zaman içerisinde tecrübeler ve deneme
yanılma ile besinleri az yetiştikleri veya hiç yetişmedikleri dönemlerde tüketmek ya da
tamamıyla ekonomik nedenlere bağlı olarak besinlerin saklanması ile ilgili farklı yöntemler ve
teknikler geliştirmişlerdir.
Günümüzde gıda sanayinin gelişmesi, nüfusun hızla artması, tarım politikaları ve en
önemlisi de kadının çalışma hayatına daha fazla katılması ile birlikte besin işleme endüstrisi
de hızla gelişmiş, özellikle şehirlerde besinlerin büyük bir bölümü işlenmiş olarak temin edilir
hâle gelmiştir. Ancak ülkemizde ev teknolojisiyle besin işleme ve saklama oldukça yaygın
olarak devam etmektedir.
Bu modül ile ev ortamında besinleri işleme yöntemlerini, bunların aile ve toplum
açısından önemini kavrarken katkı maddeleri ve besin işleme teknikleri hakkında bilgi
edinecek ve besinleri işleyerek saklama uygulamaları yapma beceri kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Besinleri işlemeye hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Çevrenizdeki marketlere giderek işlem uygulanmış besinleri inceleyiniz.
Besinlere uygulanan saklama ve işleme yöntemlerini araştırınız.
Besinleri saklamada kullanılan katkı maddelerini araştırınız.
Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. BESİNLERİ İŞLEME
Besinlerin bozulmasını önlemek, uzun süre saklayabilmek, çok üretilen mevsiminden
besinlerin üretilmeyen veya az üretilen mevsimlerde tüketilmelerini sağlamak amacıyla
besinler üzerinde olumlu değişiklikler meydana getirmek için yapılan işlemlere “besin işleme”
denir.

1.1. Besinleri İşlemenin Amacı
Canlılar yaşamını sürdürebilmek için gerekli olan enerjiyi besin ögelerinden temin eder,
besin ögelerinin kaynağı ise bitkisel ve hayvansal besinlerdir. İnsanların hayatlarını
sürdürmeleri, büyümeleri, gelişmeleri ve sağlıklı yaşamaları için dışarıdan almaları gerekli
maddeler olan besinlerin nasıl saklanıp pişirileceğinin iyi bilinmesi gerekmektedir.
Besinlerin farklı şekillerde tüketilir duruma getirilmesi işlemleri eskiden daha çok
evlerde yapılırken günümüzde sanayileşme ile birlikte bu işlemler fabrikalarda yapılmaktadır.
Ancak ülkemizde hâlâ birçok besin özellikle kırsal kesimlerde sosyoekonomik koşullar gereği
hazır gıdaların piyasada pahalı olması nedeniyle ve kimyasal katkı maddesi
kullanılmamasından dolayı ev koşullarında da işlenerek bulunmadığı mevsimlerde tüketilebilir
hâle getirilmektedir. Besinleri işleyerek saklamanın amaçları şöyle sıralanabilir:



Gıda endüstrisi için gıdanın biçimini ve niteliklerini, pazarlanmasını
kolaylaştırarak ve tüketici için daha cazip hâle gelecek şekilde değiştirmek
Aileler için az ve pahalı oldukları dönemlerde kullanmak üzere saklamak ve aile
ekonomisine katkıda bulunmak
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Bozulma ve çürümeye neden olabilecek etkenleri ortadan kaldırmak ya da
etkilerini en aza indirmek
Bulunabilecek bütün zararlı mikroorganizmaları yok etmek ya da etkisiz hâle
getirmek
Yiyeceğin besin değerini artırmak

1.2. Besinlerin Güvenliği ve Kirlenmesi
Sağlıklı, mutlu, kaliteli ve uzun bir hayat sürmek için yeterli ve dengeli beslenmek
gerekir. Bunun için ise güvenli besin tüketimi bir zorunluluktur. Güvenilir besinlerle
gerçekleştirilen yeterli ve dengeli beslenme sağlığın temelini oluşturur. Ne var ki yaşamımızın
temel maddesi olan besinler, satın almadan tüketime kadar geçen aşamalarda hijyen
kurallarına uyulmaması nedeniyle zararlı hâle gelebilmekte ve sağlığımız için gizli bir tehlike
oluşturabilmektedir.

Resim 1.1: Sağlıklı beslenme için hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulması

Güvenli (sağlıklı) besin, besleyici değerini kaybetmemiş; fiziksel, kimyasal ve biyolojik
açıdan kirlenmemiş, temiz ve bozulmamış besinlerdir. Besinlerin insanlar tarafından
tüketilmesine kadar geçen tüm aşamalarda çeşitli kaynaklara bağlı kirlenmenin önlenmesi
gerekir. Besinlerin kirlenmesinin fiziksel, biyolojik ve kimyasal olmak üzere üç önemli nedeni
vardır.

Fiziksel kirlenme: Besin olmayan yabancı maddeler; cam kırıkları, kıymık,
metal parçaları, saç, tırnak, böcek vb. fiziksel kirlenmeye neden olabilir.


Kimyasal kirlenme: Besine içinde saklandığı ya da bekletildiği kaptan geçen
metaller, tarım ilaçları, iyi durulanmayan kaplardan geçen deterjanlar, besin
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ambalajında kullanılan özellikle renkli plastikler, böcek ilaçları, zararlı otları yok
etmede kullanılan kimyasallar, gübreler, hayvanlarda kullanılan antibiyotikler ve
önerilen miktarların üzerinde kullanılan katkı maddeleri kimyasal kirlenmeye
neden olur.


Mikrobiyolojik kirlenme: Besinin yapısında doğal olarak bulunan zehirli
maddeler (yeşillenmiş ve filizlenmiş patates, bazı mantar türleri vb.), besinlerin
uygun koşullarda saklanmaması, besin hazırlama, pişirme ve saklama
aşamalarında hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle hızla üreyen
mikroorganizmalar (küfler, parazitler, virüsler, bakteriler) ise biyolojik
kirlenmeye neden olur. Bakteriler, besin güvenliğini tehdit eden, besinler aracılığı
ile oluşan hastalıklara ve besin zehirlenmelerine en fazla yol açan etmenlerdir.

Resim 1.2: Yiyecekler üzerinde pamuk görünümünde, bazen renkli oluşumlar yaparak üreyen
küfler

Besinlere hasat, taşıma, depolama ve ürün oluşturma sırasında zararlı maddeler
bulaşabilir. Zararlı maddelerin besinlere bulaşma kaynakları; toz, toprak, haşere, kemirgenler
diğer hayvanlar, çöpler ve insanlardır. Özellikle insan birçok zararlı bakterinin kaynağıdır.
İnsanların;






Derisindeki ufak yara, kesik ve çatlaklarında,
Tuvalet sonrası yıkanmamış elleri ve tırnaklarında,
Saç, giysi ve sakallarında,
Burun ifrazatında,
Yüksek sesle konuşma, öksürme, hapşırma ile havaya dağılan tükürüklerinde
de çok sayıda bakteri bulunur.

Bakteriler, besinlere hasta ya da taşıyıcı insan yoluyla bulaşabildiği gibi
“kontaminasyon’’ yani çapraz bulaşma adı verilen yolla da bulaşabilir. Çapraz bulaşma; temiz
bir yiyeceğe besin olmayan etmenlerin aracılığı ile bakteri bulaşmasına denir. Çapraz
bulaşmaya neden olan besin dışı etmenler;
 Eller,
 Araç gereç,
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Mutfakta kullanılan araç gereçler,
Giysiler,
Öksürme, hapşırmadan kaynaklanan damlacıklar,
Bakteri bulaşmış besinlerden sızan sıvılarla temas etmiş olan her türlü
yüzeyler,
Çiğ ya da pişmiş yiyecekler,
Plastik ambalajlar,
Yiyecek içecek işletmelerindeki mutfak ve servis çalışanları,
Kirli sular,
İnsan ve hayvan dışkıları,
Deterjan kalıntıları,
Evcil hayvanlar,
Sinekler ve haşerelerdir.

Resim 1.3: Sağlıklı yaşam için bakterilerin besinlere çapraz bulaşmasının engellenmesi

Besin zinciri tarlada, bahçede ve ahırda üretim ile başlar. İşleme, taşıma, depolama,
satış, hazırlama, pişirme ve servis aşamalarıyla sofralarımızda son bulur. Üretim tüketim
zincirinin her aşamasında tarladan-sofraya, ahırdan sofraya besin güvenliğinin sağlanması,
besin kirliliği yoluyla sağlığın bozulmasının önlenmesinin başlıca koşuludur. Bu koşul ise tüm
aşamalarda hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulması ile mümkündür. Bu nedenle besin
güvenliğini sağlamak için kişisel hijyen, besin hijyeni, yiyecek içecekle ilgili alanlara ve araç
gereç hijyeni ile ilgili kurallara mutlaka uyulmalıdır.
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1.3. Besinleri İşlemeye Hazırlama
Besinlerin bir kısmı üretildiği şekilde tüketilirken bazılarının saklanabilmesi için
birtakım işlemlerden geçmesi ya da türevlerinin üretilmesi ve bu şekilde saklanması,
tüketilmesi söz konusudur. Her besinin özelliğine ve kullanım amacına göre değişik işleme ve
saklama yöntemleri bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu yöntem ve
tekniklerde de büyük değişiklikler olmuştur.

1.3.1. Sütü Saklamaya Hazırlama
Süt; dişi memeli hayvanların meme bezlerinden salgılanan, kendine özgü tat, koku ve
kıvamı olan çok önemli bir besindir. Süt, memeli hayvanlar ve insanlar için yaşamın ilk
dönemlerinde gerekli olan tek ve elzem besindir. İnsanlarda yeni doğan bebeğin anne sütü ile
beslenmesi son derece önemlidir.
Anne sütü bebeğin bağışıklık sistemi gelişene kadar onu hastalıklara karşı koruyan,
savunucu maddelere sahiptir. Bazı alerjilere karşı da koruyucu özelliğe vardır. Anne sütü
bebekle anne arasındaki duygusal bağı arttırır ve bebeğin güvende hissetmesini sağlayacak tek
yoldur. Bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimini en iyi şekilde sağlar. Her zaman hijyenik ve
pratiktir. Bağışıklık sistemi yeterince gelişmemiş prematüre bebekler için anne sütü çok daha
önemlidir. Özellikle doğumun hemen sonrasında memeden salgılanan ve normal sütten daha
koyu kıvamdaki ve sarı renkteki kolostrum adı verilen sütün besin değerinin daha yüksek
olması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi açısından bebeğe verilmesi çok daha büyük önem
taşır.

Resim 1.4: Anne sütü bebeğin bağışıklık sisteminin oluşması için önemli bir besin

Anne sütü ilk 4–6 ay bebeğin D vitamini haricindeki tüm besin ihtiyacını karşılar.
Yapısındaki A ve C vitaminleri inek sütündekinden çok daha yüksektir. Protein ve mineral
miktarı inek sütüne göre daha azdır ancak bebeğin ihtiyacını karşılayacak miktardadır.
Bebeğin büyümesi için gerekli olan linoleik asit ise inek sütünden 8 kat daha fazladır. Anne ve
bebeğin hastalanması sonucu sütün kaçmasını önlemek, memenin ve bebeğin memeyi
almaması, tıkanmış memeyi açmak ve annenin çalışıyor olması gibi nedenlere bağlı olarak
sütün sağılıp saklanması gerekebilir. Bu durumda gerekli hijyen sağlandıktan sonra süt,
eczanelerde satılan süt sağma araçları ile süt sağma şişelerine ya da poşetlerine sağılır. Süt
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sağılan bu şişe ve poşetlerin ağızları sıkıca kapatıldıktan sonra dondurmadan 72 saat,
dondurulmuş ve eritilmiş ise 24 saat +1 ile +4 derece arasında buzdolabında, buzlukta -7- ile-2
derece arsında 3 hafta ve derin dondurucuda -18 derecenin altında 6 ay saklanabilir. İnsanlarda
anne sütünün belli bir dönemden sonra tek besin maddesi olma özelliğini kaybetmesi ve
ihtiyacı karşılayamamasına bağlı olarak devreye başta inek sütü olmakla birlikte manda,
koyun ve keçi sütleri girmektedir. İnek sütünde ortalama;
% 87 su,
% 3,5 yağ,
% 3,5 protein,
% 5 karbonhidrat,
% 0,7 mineral madde bulunur.
Yüksek miktarda fosfor, düşük miktarda ise D vitamini vardır.

Resim 1.5: Kendine özgü tat, koku ve kıvamı olan çok önemli besin süt

Süt memede iken sterildir. Özellikle hayvanlarda memeden çıktığı an, havayla temasına
bağlı olarak mikroorganizma üremeye başlar. Bunların dışında hayvan memesinin ve ortamın
temizliği, sağılan kabın temizliği en önemlisi de sağan kişilerin ellerinin veya sağım
makinelerinin temizliğinde hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulmaması ile sütteki
mikroorganizma miktarı hızla artar.
Süt çok çabuk bozulan bir besindir. Bu nedenle sağılır sağılmaz soğuk ortamlarda depo
edilmelidir. Hijyen kurallarına uyulmamasına bağlı olarak verem, tifo gibi hastalıklar insanlara
geçebileceği gibi ısıya dayanıklı mikroorganizmalar da süt ve türevleriyle insana geçebilir. Bu
nedenlerden dolayı sokakta satılan sütler alınmamalıdır. Isıl işleme tabi tutulmuş sütlere
ulaşmak mümkün değilse açık sütler bilinen tanıdık kişilerden alınmalıdır. Alınan açık sütler,
süzüldükten sonra muhakkak pişirilmeli ve kaynamaya başladıktan sonra karıştırılarak 5–7
dakika daha kaynatılmalıdır. Sütün üzerindeki kaymak kısmındaki mevcut
mikroorganizmaların ölmesi ve ısının dağılması için kaynarken karıştırma işleminin yapılması
oldukça önemlidir. Bu işlemle süt en fazla 24 saat buzdolabında ışıksız ortamda saklanabilir.
Evlerin dışında süt, pastörizasyon ve sterilizasyon işlemlerine tabi tutularak da
mikroorganizmalardan arındırılabilir. Süte uygulanan ısıl işlemler:
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Pastörizasyon

Doğal sütlerin besin değerlerini kaybetmeden ömrünü uzatmak, hastalık yapıcı
mikroorganizmalardan arındırmak ve sütü bozan mikroorganizmaların etkisiz hâle getirilmesi
için yapılan işlemdir. Çeşitli şekillerde toplanan süt işletmeye geldikten sonra süzülür, 80–85
°C’de 20–25 saniye ısıtılır ve bu saniyelerin sonunda hızla soğutulur, şişelenir. Pastörize süt
yazın 24, kışın ise 3–4 gün buzdolabında saklanabilir. Pastörize süt tam, yarım ve az yağlı
olarak üç şekilde piyasaya sürülür.


Sterilizasyon

Isıya dirençli bakteri sporlarının öldürülmesi için kullanılır, böylece bozulma yapan
bakteriler ve sporları yok edilir. Sterilizasyonda bakteriler canlı kalamazlar, steril ürünlerin raf
ömürleri pastörize ürünlerin raf ömürlerinden daha uzundur. İşletmeye gelen süt pastörize
sütlerde olduğu gibi süzülür daha sonra 140–150 °C’de 2–6 saniye ısıtılıp hızla soğutulur ve
özel kutularda ambalajlanır. UHT yani uzun ömürlü süt olarak bilinen bu sütler, paket
açılmadan yazın oda sıcaklığında 1 ay, kışın 2 ay, buzdolabında ise 3–4 ay saklanabilmektedir.
Paket açıldıktan sonra 1–2 gün içinde tüketilmesi gerekmektedir. Sterilizasyonun dezavantajı
süt gibi bazı ürünlerin kalitelerini olumsuz etkilemesidir ve bazı vitaminler (B vitaminleri ve C
vitaminleri) kayba uğrar.
Değerli besin kaynağı olan süt yalnızca içme sütü olarak değil, çeşitli işlemlere tabi
tutularak süt ürünleri olarak da tüketilip saklanmaktadır. Süt evlerde ve gıda sanayinde yoğurt,
ayran, peynir, çökelek, süt tozu, tereyağı, krema ve dondurma yapımında kullanılmaktadır.

Resim 1.6: Süt ve süt türevleri

1.3.1.1. Yoğurt
Sütün mayalandırılmasıyla elde edilen bir besindir. Mayalandırma (fermantasyon) en
eski besin saklama tekniklerinden biridir. Mayalanma süreci doğal olarak oluşabilir ve birçok
besinin üretiminde kullanılır. Mayalanma mikroorganizmaların gerçekleştirdiği bir olaydır.
Maya, küf ve bakteri şeklinde gruplanan mikroplar insanın hem düşmanı hem de dostudur.
Dost bakterilerin başında laktik asit ve bifido bakterileriyle bazı streptokok türleri gelir. Bu
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bakteriler sütün şekerini aside dönüştürerek ekşitir. Asitli ortamda süt katılaştığı gibi düşman
bakterilerin çoğalması engellenir. Çok eski çağlardan beri bilinen süt mayalandırma tekniği
son yıllarda geliştirilmiş ve değişik toplumların damak tadına uygun çeşitte yoğurt üretimine
geçilmiştir. Sütün 40–45 derecede mayalandırılması sonucu elde edilir. Sütün yoğurt
yapılmasındaki amaç, sütün çabuk bozulmasına bağlı olarak saklama süresini biraz daha
uzatmak, farklı bir lezzet elde etmektir. Süt ve yoğurdun besin değeri aynıdır.


Yoğurt yapımı: Önceden kaynatılmış 1 l sütün ısısı 40–45 dereceye indiğinde
içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt eklenir ve karıştırılır. Tencere kalın bir örtü ile
sarılır ve oda sıcaklığında yaklaşık 3 saat bekletilir. Yaklaşık üç saat sonra
buzdolabına konur, soğutulur. Evlerde termometre yoksa ısı eller yıkandıktan
sonra serçe parmağının dış yüzünün süte hafifçe batırılması ile anlaşılır. Parmak
çok hafif yanarsa süt mayalandırılabilir demektir.

Resim 1.7: Sütün mayalandırılmasıyla elde edilen bir besin olan yoğurt

1.3.1.2. Peynir
Ülkemizde tüketimi en yaygın olan peynirler, beyaz peynir ve kaşar peyniridir. Ancak
ülkemiz yöresel peynir yönünden de hayli zengindir. Bu 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, tel (civil) peynir, çökelek, Yozgat
çanak peyniri, külek peyniri, Hatay cara (testi) peyniri, örgü peyniri, Manisa çayır peyniri,
Ordu torba peyniri, Giresun imansız peyniri, Kars gravyer peyniri, Denizli Yörük peyniri vb.
Yurt dışında yaygın olarak üretilen ve tüketilen peynir çeşitlerinin bazıları ise “Cheddar,
Mozzarella, Edam, Camembert, Roquefort, Parmesan, Mascarpone”dır. Sütün peynir mayası
ile pıhtılaştırılarak suyundan ayrılması ve bunun belirli bir süre olgunlaştırılmasıyla elde edilir.
Yapılan işlemlere göre değişik peynir çeşitleri elde edilebilir. Örneğin; peynir yapımında
katılaşan pıhtı, pişirme işlemine tabi tutulursa kaşar peyniri, doğrudan tuzlu salamuraya
konursa beyaz peynir elde edilir. Peynirin besin değeri, içeriğindeki su ve yağ oranına göre
farklılık gösterir.


Peynir yapımı: 5 l süt süzülür, kaynatılır ve 15–20 dereceye kadar soğutulur. 1
çay kaşığı peynir mayası ilave edilerek karıştırılır. Üzeri sıkıca sarılarak 5–6 saat
mayalanması için bekletilir. Bu sürenin sonunda mayalanan süt, temiz bir bez
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torba içine alınır, tekrar 5–6 saat asılarak suyunun süzülmesi sağlanır. Süzülme
sona erince torba bir süzgeç üzerine alınır ve üzerine ağırlık konularak yaklaşık
3–4 saat bu şekilde bekletilir. Peynir torbadan çıkarılarak tuzlanır veya salamura
içinde saklanır.

Resim 1.8: Peynir çeşitleri

1.3.1.3. Çökelek
Çökelek, yağı çıkarılan yoğurdun ya da ayranın kaynatılması sonucu geriye kalan kısma
verilen isimdir. Çökelek taze olarak tüketilebileceği gibi gölgede kurutularak saklanabilir.


Çökelek yapımı: 2 kg yoğurt içine 1 tatlı kaşığı tuz eklenerek kısık ateşte
karıştırılarak kaynatılır. Kesilen süt temiz bez içine alınarak suyunu tamamen
bırakana kadar bekletilir. Suyunu bırakan çökelek torbayla süzgeç içine alınır,
üzerine ağırlık konulur, 2–3 saat daha bekletilir.

Resim 1.9: Çökelek

1.3.1.4. Lor
Peynir yapıldıktan sonra süzülen mayalı sütün (peynir altı suyu) kaynatılmasıyla ya da
süte limon gibi asitlerin katılıp kaynatılıp kestirilmesi ile ortaya çıkan kesilmiş süt parçalarıdır.


Lor yapımı: Peynir yapmak için mayalanan süt temiz bir bez torba içine alınır,
5–6 saat asılarak suyu süzdürülür. Süzülme sırasında elde edilen sıvıya 2–3 damla
limon suyu eklenir ve kaynatılır. Kaynama sonunda oluşan kesikler tekrar torba
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içine alınır, suyu süzdürülür. Peynir ve çökelekte olduğu gibi baskılama işlemi
yapılır.

Resim 1.10: Süt tozu

1.3.1.5. Süt Tozu
Süt tozu, sütün sıcak havalı odalarda püskürtülmesi veya kızgın buharla ısıtılmış
silindirlerden geçirilmesi, suyunun uçurulması ile elde edilir. Diğer bir yöntemle pastörize
edilmiş süt, buharlaştırıcılarda % 50 katı madde kalana kadar koyulaştırılır. Koyulaştırılan süt,
sprey kurutucularda toz hâline getirilir. Kurutma işlemi sayesinde diğer süt ürünlerine göre
daha uzun bir raf ömrü vardır ve saklama-depolama şekli diğer süt ürünlerine göre daha
kolaydır.

1.3.1.6. Tereyağı
Süt, yoğurt ve kremanın çeşitli şekillerde işlenmesiyle elde edilen bir besindir. Saklama
koşullarına dikkat edildiğinde uzun raf ömrüne sahiptir ancak tereyağı sıcakta veya açıkta
fazla kalırsa oksitlenir, oksitlenince tadı acımsı ve kokusu kötü olur. Bu yüzden tereyağı soğuk
ve karanlık yerlerde saklamak uygundur.

Resim 1.11: Tereyağı



Tereyağı yapımı: Sütten üstte oluşan kaymak kısmı bozulmadan yoğurt yapılır.
Yoğurt oluştuktan sonra kaymak kısmı alınır, arada sırada çay kaşığı ile soğuk su
ilave edilerek çırpılır. Üst kısımda biriken yağ toplanarak tereyağı elde edilir.

1.3.2. Et Çeşitlerini Saklamaya Hazırlama
12

Et; sığır, koyun, keçi domuz gibi kasaplık; tavuk, horoz kaz, hindi ve tavşan gibi kümes;
geyik, karaca, yabani tavşan ördek, keklik ve sülün gibi av hayvanları ile hamsi, sazan, kefal,
karides, yengeç, alabalık gibi deniz ve tatlı su balıklarının yenebilir kas dokularına verilen
isimdir.

Resim 1.12: Tavuk etleri beyaz, sığır etleri ise kırmızı etler

Etler, kırmızı (sığır, koyun, keçi, kaz, ördek vb.) ve beyaz et (tavuk, süt kuzusu, süt
danası, balık) olarak da sınıflandırılır. Ete kırmızı rengi veren miyoglobindir. Miyoglobine ise
bu rengi yapısında bulunan demir tuzları verir ve etlerdeki besin değeri bu nedenle farklılık
gösterir. Yani kırmızı etler demir açısından zengin, beyaz etler ise fakirdir.

1.3.2.1. Kırmızı Et
Besin değeri yüksek, iyi kaliteli protein kaynağıdır. Bileşiminde protein, yağ, su, az
miktarda glikojen, demir ve B vitaminleri vardır Hayvanın yaşı, cinsi, beslenmesi, ırkı,
kesildikten sonra eti bekletme süresi, kesmeden önce hayvanın dinlendirilmesi, hayvanın sahip
olduğu bağ dokusu etin kalitesini ve yumuşaklığını etkiler.
Etlerin pişirilmesi sindirim kolaylığı içindir. Et pişirilirken dikkat edilmesi gereken
nokta; et çeşidine ve sahip olduğu bağ dokusuna göre pişirme şekli belirlenmelidir. Fazla
pişirme etin besin değerini kaybetmesine neden olur. Bu yüzden pişirme şekli, etin hayvanın
hangi kısımlarından alındıysa ona göre belirlenmelidir.
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Resim 1.13. Büyükbaş hayvanlarda bölümler

Hayvanın çok hareket eden ve bağ dokusunun çok fazla olduğu kol, döş, pençeta ve
gerdan kısımlarından kıyma yapılması uygundur. Daha az hareket eden bağ dokusunun
nispeten az olduğu nuar, yumurta, sokum, nuar ve kontrnua gibi kısımları kuşbaşı ve
haşlamalık yapılması uygundur. En az hareket eden ve bağ dokusunun çok az olduğu antirikot,
kontrfile ve bonfile gibi kısımları ise ızgaralık, biftek, pirzola olarak tercih edilmelidir. Etler
buzdolabında ve derin dondurucuda saklanır.


Buzdolabında saklama: Et, kasaplara kesilip 0–1 °C’de 24 saat bekletildikten
sonra gelir. Etlerin kasaplarda da bekleyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Et
ne kadar küçük parçalara bölünürse saklama süresi de o kadar kısa olur. Bu
nedenle kıyma buzdolabında 1 günden çok bekletilmemelidir. Kıymadan daha
büyük olan parça etler ise buzdolabında 2–3 gün bekleyebilir.



Dondurarak saklama: Etler daha uzun süre saklanmak istenirse pişirilecek
miktarlara ayrılıp yağlı kâğıt veya buzluk poşetleri içerisinde buzlukta -2 °C’de
1–2 hafta, dondurucu da ise -18 °C’de çok uzun süre saklanabilir. Etler
kullanılacağı zaman 24 saat önceden + 5 derecede buzdolabı içerisinde
çözdürülmeli, acil kullanılması gerekiyor ise akan soğuk su altında çözülmesi
sağlanmalıdır. Çözdürülmüş etler kesinlikle yeniden dondurulmamalıdır.

1.3.2.2. Et Ürünleri
Türk mutfağında geleneksel et ürünleri sucuk, pastırma ve kavurma olarak tüketilir.
Bunların dışında uluslararası et ürünleri olan salam, sosis, jambon da tüketilmektedir.


Kavurma: Kasaplık büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin (kemikli veya
kemiksiz) küçük parçalara ayrıldıktan sonra belli oranda tuz ve iç yağı ilave
edilerek ateşte kavrulmasıyla elde edilir. Kavurma işleminden sonra soğutulurken
sık sık karıştırılmalıdır ki etin içerisindeki yağ homojen bir şekilde dağılsın.
Geleneksel bir saklama yöntemimiz olan kavurma, tüketime hazır çeşitli et
ürünleri içinde saklama ömrü en uzun olanıdır.
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Resim 1.14: Geleneksel bir saklama yöntemimiz kavurma



Sucuk: Çiğ kıymaya değişik baharatlar, tuz ve bol miktarda sarımsağın katılması
ve yoğrulması ile hazırlanan hamurun doğal ya da suni bağırsaklar içine
doldurulması ile elde edilen üründür. Sucuğun serin ve rutubetsiz yerlerde
saklanması gerekir. Derin dondurucuda saklanabileceği gibi buzdolabı içerisinde
sebzelik kısmında saklanmalıdır.
Hayvanın döş kısmından elde edilmiş 2 kg çiğ kıymaya yaklaşık 15 diş
dövülmüş sarımsak, 3 yemek kaşığı tuz, yarım çay bardağı kimyon, 1 yemek
kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı toz kırmızıbiber eklenir ve yoğrulur. Oda
ısısında 3 saat dinlendirilir. Islatılarak yumuşatılmış ve büzülerek tamamı
doldurma aparatına geçirilmiş suni bağırsak içerisine istenilen uzunlukta
doldurulur, uç kısımları sıkıca bağlanır ve istenilen şekil verilir. Doldurulan
sucuklar açık havada serin, esintili, güneş görmeyen bir yerde kurumaya bırakılır.
2 gün sonra tezgâh üzerine alınarak üstlerine bastırılarak içindeki hava boşaltılır.
Kuruyana kadar tekrar açık havada bekletilir.

Resim 1.15: Serin ve rutubetsiz yerlerde saklanması gereken sucuk

 Pastırma: Et, tuzlanıp kurutulduktan sonra tat, hoş koku ve renk kazanmasını
sağlamak için çemen unu, sarımsak, kırmızıbiber ve su ile hazırlanan sos ile
kaplanıp tekrar kurutulması ile elde edilir. 0 derece ile +4 derecede saklanmalıdır.
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Resim 1.16: Pastırma



Sosis: İnce bir emülsiyon teknolojisi uygulanmış koyun veya domuz ince
bağırsağına veya aynı kalınlıktaki bir suni kılıfa doldurulmuş, boyu fazla uzun
olmayan, çapı küçük olan, salamdan daha açık renkli emülsiyon ürünleridir.



Salam: Sığır, kör veya kalın bağırsağına veya aynı kalınlıktaki suni kılıflara
doldurulmuş, daha kaba bir emülsiyon teknolojisi uygulanmış, sosislere göre daha
koyu renklendirilmiş ve büyük parçalar hâlinde hazırlanan ürünlerdir.

Ambalajı açılmış salam, sosis gibi şarküteri ürünleri buzdolabında 3 gün tutulabilir, 3
gün içinde tüketilmeyecekse dondurularak bu süre 6 aya kadar uzatılabilir.

Resim 1.17: Buzdolabında üç gün saklanabilen salam ve sosis

1.3.2.3. Beyaz Etler
Besin değeri açısından kırmızı et gibidir. Ördek ve kaz dışındakiler daha az yağlı
olduklarından enerji değerleri kırmızı ete göre düşük, yapısında demir tuzu olmadığından
demir açısından da fakirdir. Ancak protein değeri kırmızı ete göre daha yüksektir. Bunların
dışında riboflavin, niasin B6 ve B12 vitaminleri bakımından da zengindir. Beyaz etler de
kırmızı etlerde olduğu gibi saklanır. Buzdolabında 0 derecede 1–6 gün saklanabileceği gibi
dondurularak -8 derede 3 ay saklanabilir. Ayrıca sucuk, salam, sosis gibi et ürünleri içine de
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beyaz etlerden katılmaktadır. Beyaz etler de diğer etlerde olduğu gibi dondurucudan
çıkartılmış ise buzdolabında çözdürülmeli ve kesinlikle çözülen et tekrar dondurulmamalıdır.

Resim 1.18: Kümes hayvanları

1.3.2.4. Su Ürünleri
İyi kalite protein A, K ve B vitaminleri ile iyot, fosfor ve çinko gibi madensel maddeler
açısından zengin besinlerdir. Yağlı balıklar enerji değeri açısından yağsız balıklardan, tuzlu su
balıkları madensel madde bakımından tatlı su balıklarından daha üstündür.

Resim 1.19: Balığın kalitesinin cinsi ve tazeliği ile belirlenmesi

Balık sudan çıkınca canlılığını kaybeder. Bu nedenle bekletilmeden tüketilmesi gerekir.
Beklemesi gerekiyorsa buz içinde ya da 0 derecenin altında bekletilmelidir. Balıklar
dondurulup tuzlanıp kurutularak ve konserve yapılarak saklanabilir. Balıklar -32 derecede
dondurulduktan sonra -18 derecede 3–6 ay saklanabilir. Saklama yerinin ısı ve derecesine göre
tuzlanmış ve kurutulmuş balıkların süresi değişir. Kurutulmuş, tuzlanmış, tütsülenmiş ve
konserve edilmiş balıklar kuru ve soğuk yerlerde 6–12 ay saklanabilir.

1.3.3. Baklagiller ve Tahılları Saklamaya Hazırlama
Kuru baklagiller, bazı bitkilerin karbonhidrat ve proteince zengin olgunlaşmış
tohumlarıdır. Yapısında bulunan suyu tüketim aşamasına kadar kaybetmelerinden dolayı sert
ve kurudur. Nohut, mercimek, fasulye, bakla, bezelye, soya fasulyesi, börülce vb. besinler
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kuru baklagillerdir. Kuru baklagiller; düşük kaliteli protein içeren, B vitamini, demir ve
kalsiyum açısından oldukça zengin besinlerdir.

Resim 1.20: Kuru baklagillerin nem ve ısıdan uzak, serin yerlerde saklanması

Kuru baklagillerin saklanmasında ortamın nemi, ısı ve haşere kontrolü çok önemlidir.
Ortamdaki nemin fazla miktarda olması mikroorganizmaların üremesine, ısının artması da
küflenmenin olmasına sebep olur. Saklama ortamının sıcak olması ise kuru baklagillerin dış
kabuklarının sertleşmesine, bu ise pişirme işleminin uzun sürede olmasına neden olur. Kuru
baklagiller hasattan sonra iyi kurutulmazsa böceklenmeler olur.
Ev ortamında saklanacak kuru baklagiller kuru, nemsiz ve serin yerlerde saklanmalıdır.
Saklanmaları sırasında ortamın nemini dengelemek ve haşere oluşumunu engellemek için tuz
ilave edilmelidir. Son yıllarda kuru baklagiller konserve olarak da satılmaktadır.
Tahıllar, bitkilerin kuru meyveleridir. Mısır, arpa buğday, pirinç ve yulaf tahıl gurubuna
giren besinlerdir. Tahıllar karbonhidrat ve protein içeren besinlerdir.

Resim 1.21: Mısır, arpa buğday, pirinç ve yulaf tahıl grubu

Tahıllar çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra türevleri elde edilir. Nişasta, un, bulgur,
irmik, makarna, şehriye ve ekmek tahıl türevleridir. Tahıl ve türevleri de kuru baklagiller gibi
saklanmalıdır. Saklamada ortamın nemi, ısısı önemlidir. Ayrıca kuru baklagiller ve tahılların
saklanmasında temiz bez torbalar tercih edilmelidir.
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1.3.4. Sebze ve Meyveleri Saklamaya Hazırlama
Yaprak, kök ve gövdesini tükettiğimiz tek yıllık bitkilere sebze, içinde tohum barındıran
bitkilere ise sebze meyvesi denir. Yani ıspanak, patates, pırasa, marul ve nane birer sebze iken
domates, salatalık, patlıcan yetiştikleri sebzenin meyvesidir. Bunların dışında çok yıllık
bitkilerin çiçeğinin gelişmesi sonucu oluşan etli ve vitamin değeri yüksek oluşuma da meyve
denir. Bu tip meyveler genelde çiğ olarak tüketilir.
Sebzeler bitkiden elde edildikleri yerlere göre gruplandırılır. Yumru, kök, soğan,
sürgün, yaprak, çiçek, meyve ve meyve ile tohumları bir arada olanlar diye sekiz gruba ayrılır.
Bunun dışında yeşil, kırmızı, sarı ve beyaz olmak üzere renklerine göre de sebzeler
gruplandırılır. Bütün taze sebze ve meyveler de tüm canlılar gibi hücrelerden oluşmuştur.
Hücrelerin canlılığı, besin ve su ihtiyaçlarını karşıladıkları bitki ile olan bağlantılarının
koparılmasından pişirilmelerine kadar sürer, pişirme ile hücreler canlılıklarını kaybeder.
Canlılarda günlük enerji ve protein ihtiyacını karşılamaktan çok madensel madde ve
vitamin ihtiyacını karşılar. Diğer bir faydaları, sindirim sisteminde posa kaynağı olduklarından
bağırsakların çalışma faaliyetlerine katkıda bulunmalarıdır. Bu nedenden günlük menüde
muhakkak sebze ve meyveye bol miktarda yer verilmelidir. Meyveler içerdikleri vitamin
çeşidi ve miktarı bakımından birbirlerinden farklılık gösterir. Örneğin portakal, limon C
vitamini açısından zengin iken havuç A, kayısı E vitamini açısından zengindir. Bunun dışında
aynı meyve ve sebzeler cinslerine, yetiştikleri bölge ve iklime göre de vitamin değeri
açısından değişiklik gösterebilir.

Resim 1.22: Sebze ve meyvelerin dayanıklılıkları birbirinden farlı

Meyve ve sebzeler dayanma özelliklerine göre dayanıksız ve dayanıklı olmak üzere iki
gruba ayrılır. Şeftali, kiraz, çilek, erik, salatalık, marul, domates, gibi sebze ve meyveler çok
dayanıksızdır. Bunlar, buzdolabında yıkanmadan ya da yıkandıktan sonra kurutularak hava
almalarını sağlayacak delikli torbalar içerisinde 3–5 gün tazeliğini kaybetmeden saklanabilir.
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Elma, muz, olgun değilse domates gibi sebze ve meyveler ise buzdolabı dışında saklanmalıdır.
Patates, soğan, sarımsak, elma, armut ve turunçgiller gibi sebze ve meyveler ise daha
dayanıklı sebze ve meyvelerdir, dışarıda uygun ısıda saklandıklarında uzun süre dayanabilir.
Sebze ve meyveleri bozan hava değil, toplandıktan sonra bile olgunlaşmaya devam eden
meyve ve sebzelerin yaydıkları etilen gazıdır. Etilen gazı olgunlaşma, yaşlanma ve çürümeyi
hızlandıran bir gazdır. Sebze ve meyvelere değişik yöntemler uygulanarak da saklama süreleri
uzatılabilir.


Sebze ve meyvelerin konserve edilerek saklanması: Sebze ve meyvelerin
yıkama, ayıklama ve doğrama işlemleri yapıldıktan sonra cam kavanoz ve teneke
kutu gibi kapların içinde ağızları hava alamayacak biçimde kapatıldıktan sonra
yüksek sıcaklık derecelerinde ısıtılması (sterilizasyon veya pastörizasyon
ısılarında) ve uzun süre bozulmadan saklanması amacıyla yapılan işlemdir.



Sebze ve meyvelerin kurutularak saklanması: Sebze ve meyvelerin yıkama,
ayıklama ve doğrama işlemleri yapıldıktan sonra besinlerde bulunan fazla suyun
güneşte ya da gölgede uçurulmasıdır. Kurutulacak besinlerde şeker gibi maddeler
varsa bu şeker oranı kurumayla çoğalır ve bu da o besinin bozulmadan uzun bir
süre saklanmasını temin eder. Domates, patlıcan, elma, kayısı, biber vb.
kurutularak saklanabilen sebze ve meyvelerdir.



Sebze ve meyvelerin şekerle saklanması: Şeker, daha çok meyvelere katılır;
bunlara da yapılışlarına göre reçel, marmelât veya jöle adı verilir. Besinlerin
bozulmaması için katılan şeker oranı son derece önemlidir. Bu nedenle reçellerde
% 68, marmelâtta % 65, jölede % 65 oranından az şeker olmaması gerekmektedir.
Hem pişirilmiş hem de şekerlenmiş olan bu besinlerin havayla temas etmemeleri
için uzun süre kullanılmayacak marmelât ve jölelerin ağızlarının 2 – 3 mm
kalınlığında balmumu veya parafinle kaplanması gerekir (Parafin veya balmumu
kaynar bir durumda dökülür ve kabın ağzında soğutulursa her tarafına iyice
yapışır ve hava girmesini önler.). Reçel kavanozlarının parşömen kâğıdı ile
örttükten sonra ağzını kapatmak daha uzun süre saklanmalarını sağlamaktadır.



Sebze ve meyvelerin tuzla saklanması: Meyve ve sebzelerin ekşiliklerini
artırarak uzun süre bozulmadan saklanmaları mümkündür. Turşular ve
salamuralar bu yolla elde edilir. Turşuların bazıları (biber, patlıcan gibi) sirkeyle
de yapılır. Bazıları ise (salatalık, domates, lahana gibi) tuzlu su yani salamurayla
yapılır. Ayrıca lahana kuru tuzlamayla da turşulaştırılır. Sirkeyle yapılacak
turşularda kullanılacak sirkedeki asit % 4'ten az olmamalıdır.



Sebze ve meyvelerin alkolle saklanması: Saf alkol, mikropları öldürmede
kullanılır bu nedenle alkolden meyve şıralarının saklanmasında yararlanılır.



Sebze ve meyvelerin kimyasal maddelerin katılmasıyla saklanması: Benzoik
asit, sodyum benzoat, karınca asidi, salisilik asit, kükürt dioksiti veya tuzları gibi
kimyasal maddelerin azı insan vücudu için hemen hemen zararsızdır. Ancak
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bunlar besinleri bozan mikroplar için kuvvetli zehir görevi görür. Bu kimyasal
maddeler domates salçalarına, domates sularına, meyve şıralarına katıldığında
bunların bozulmadan uzun süre saklanmasını sağlar.


Sebze ve meyvelerin mikropların yaşayamayacağı koyuluğa getirilerek
saklanması: Üzüm, dut, keçiboynuzu, elma ve öbür meyvelerin şıraları ısıtılarak
karışımındaki su azaltılır ve bu şıralar pekmez hâline getirilir. Böylece hem bu
besin maddelerindeki şeker oranı çoğalır ve dolayısıyla kolay bozulmaları önlenir
hem de içindeki besleyici maddelerin değeri çoğalır. Ayrıca pekmezde su çok az
olduğundan mikropların üremesi de önlenmiş olur.



Sebze ve meyvelerin dondurularak saklanması: Besinleri bozan
mikroorganizmaların bir kısmı düşük sıcaklıklarda ölür ya da çoğalamaz. Bir
kısmının ölmesi için ise daha düşük ısılar gerekir. Besinlerin dondurularak
saklanması, mikroorganizmaları donma derecesinde tutarak faaliyetlerini
durdurma esasına dayanır. Olgunlaşmış meyveler ön yıkamaları yapılıp ayıklanıp
parçalanarak bekletilmeden ayıklanıp buzlu suda yıkandıktan sonra iyice
süzdürülmelidir. Bunlar ufak paketler hâlinde dondurulmalıdır. Sebzeler ise
ayıklanıp yıkandıktan sonra şoklanarak yani 1 dakika kaynar suda bekletildikten
hemen sonra buzlu su içine atılıp süzdürülüp pişirilecek miktarlar kadar
paketlenip dondurucuya atılmalıdır. Bu şekilde hazırlanan meyve ve sebzeler, 3–4
ay bozulmadan dondurucuda saklanabilir.

1.4. Besinlere Katılan Katkı Maddeleri
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği katkı maddelerini: “Gıdanın üretilmesi, tasnifi,
işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasında gıda maddesinin
tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen
değişikliklere engel olmak ve düzeltmek amacıyla kullanılan maddelerdir.’’ şeklinde
tanımlamıştır.
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde çeşitli amaçlarla kullanılan 300 civarında katkı
maddesi yer almaktadır. Besin etiketinde içindekiler kısmında besine katılmış olan katkı
maddesinin fonksiyonu ile birlikte adı veya E kodunun yazılması bu Yönetmelik ile zorunlu
hâle getirilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmasına izin verilen her gıda katkı
maddesine bir "E" numarası verilmiştir. Numaranın başındaki "E" harfi Avrupa Birliği’ni
simgelemektedir. E harfinin yanındaki rakam ise katkı maddesinin kimyasal adı yerine
kullanılan tanıtıcı bir işarettir. Bir gıda maddesinin üretiminde kullanılan katkı maddeleri
etiketin üzerindeki içindekiler listesinde yazılıdır. Ancak bu katkılar E-kodlarıyla
yazılabileceği gibi katkının açık kimyasal ismi de yazılabilmektedir.

1.4.1. Katkı Maddeleri Yararları ve Riskleri
Gıda katkı maddelerinin yararları:
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Konuldukları gıdalarda üretim, işleme, paketleme taşıma ve depolama
aşamalarında besin ögesi kayıplarını engeller.
Biyolojik ve besleyici değerlerini korumalarına yardımcı olur.
Gıdada hastalık yapıcı mikroorganizmaların oluşmasını engeller.
Kalitesini ve sağlamlığını korumasını sağlar.
Görünüşünü güzelleştirir.
Renk ve şekillerini düzeltir.
Lezzet, tat ve kokularının daha güzel olmasını sağlar.
Raf ömürlerinin uzun olmasını sağlar.

Günümüzde katkı maddesi içeren yiyeceklerin sayısı ve kullanımı hızla artmaktadır.
Burada önemli olan gıdalarda katkı maddesi kullanmaktan çok kullanılan katkı maddeleri ve
oranlarıdır. Eğer katkı maddeleri Yönetmelikler doğrultusunda kullanılmaz ve katkı maddesi
içeren yiyecekler fazla tüketilirse alerji, astım, deri döküntüleri uzun dönemde kanser,
doğumsal şekil bozuklukları, erken ergenlik vb. sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına da
sebep olmaktadır. Katkı maddesi içeren yiyeceklerin raf ömürlerine dikkat edilmemesi de
zehirlenme olarak kendini göstermektedir. Bunların dışında yiyeceklerin doğal tatlarının
bozulması, besin ögelerinin kaybolması gibi riskler de söz konusudur.

1.4.2. Katkı Maddelerinin Çeşitleri
Kullanım amaçlarına ve kullanılacağı gıdaya göre çeşitli katkı maddeleri mevcuttur.
Bunlar:


Renklendiriciler: Besinin güvenirliliği ve tadında değişiklik yapmadan besini
daha cazip hâle getirir. Şekerlere, şekerlemelere, meşrubatlara, pastalara,
dondurmalara, süt ve türevlerine, kuru etlere katılır. Türk Gıda Kodeksi
Yönetmeliği’ne göre; inorganik, organik yapay ve organik doğal olmak üzere 3
çeşit renklendirici mevcuttur. Boyaların cins ve miktarları Yönetmelik’te
belirtilmiştir. Yönetmelik’te belirtilenin dışında kalan boyaların birçoğu kanser
yapıcı ve zehirlidir. Günümüzde sebzelerden elde edilen doğal pigmentler, diğer
renklendiricilere göre daha çok kullanılmaktadır.

Resim 1.23: Şekerlemelerde renklendiricilerin kullanılması
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Koruyucular: Besinlere eklenen saklayıcı ögeler inorganik (antimikrobiyal),
organik ve antioksidanlar (acımayı önleyici) olarak üç bölümde incelenir.








İnorganik ögeler: Salam, sosis gibi et türevlerinde kullanılan nitrat ve
nitrit veya meyve sularında kullanılan benzoik asit tuzları inorganik
koruyucuların en önemlileridir. Nitrit ve nitratlar etlerde hoş koku ve
pembe renk vermesi için ayrıca botulism bakterilerinin üremesini önlemek
için kullanılır. Nitrat ve nitritlerin çok miktarda alınması sağlığa zararlıdır.
Organik ögeler: En çok kullanılan sitrik asittir. Hemen hemen tüm
bitkilerde, birçok hayvanın vücut sıvısında bulunur. Özellikle turunçgiller
(limon, portakal, mandalina, greyfurt) çok miktarlarda sitrik asit içerir.
Karbonatlı içeceklere, reçel ve marmelâtlara eklenir. Örneğin dilimlenmiş
elmanın üzerine limon suyu serpildiğinde de meyvenin kararması önlenir.
Bunu sağlayan limondaki sitrik asittir.
Antioksidanlar: Daha çok yağların ve yağlı besinlerin uzun süre
saklanabilmesi, içindeki elzem yağ asitleri ve vitaminlerin korunabilmesi,
beyaz renkteki sebze ve meyvelerin kararmasının önlemesi için kullanılır.

Tat ve koku vericiler: Çeşitli esanslar, şeker yerine kullanılan sakarin ve
siklomatlar, lezzetlerin kalıcılığını sağlayan glutamik asit tuzları ve vanilya, tuz,
maydanoz, dereotu, soğan, hardal, sarımsak, salça, sirke, nane, biber, kimyon,
tarçın, Hindistancevizi gibi doğal besinlerin aromalarıdır. Yapay tatlandırıcıların
sağlığa zararlı olduğu gerekçesi ile denetim altında ilaç gibi satılması ve
kullanılması önerilmektedir.

Resim 1.24: Kullanılacağı yere ve amaca göre toz ve kök tarçın



Baharat: Tek başına gıda sayılmayan, çok az kullanıldığında bile etkili olabilen
tat, koku veya renk veren maddelerdir. Karabiber, tarçın, karanfil, kimyon,
zencefil, zerdeçal da birer baharattır. Çoğunlukla taze olarak kullanılmayıp kuru
olarak az miktarlarda kullanılır. Bunlar, kendine has koku ve lezzetleri bulunan
doğal bitkisel maddeler olup iştah açmak, yemeklerin tadını hoşa gidecek duruma
getirmek ve sindirimini kolaylaştırmak için kullanılır ve bir dereceye kadar da
gıdaları korur. Bununla birlikte fazla kullanılmaları sinir sistemine, kan
dolaşımına ve özellikle böbreklere zararlıdır.
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Resim 1.25: Baharatların kuru olarak kullanılması



Kabartıcılar: Pasta, kurabiye, kek ve ekmek gibi hamur işleri hazırlanırken
hamurun kabarmasını sağlayan maddelerdir. Evlerde kullanılan yemek sodası
(karbonat) ve kabartma tozları kabartıcıdır. Hamurun içindeki nem ve fırın ısısı
ile ayrışır ve karbondioksit açığa çıkararak hamurun kabarmasını sağlar.

Resim 1.26: Çeşitli pasta, ekmek gibi hamur işlerinin kabarmasını sağlayan kabartıcılar



Besinlere görünüş, kıvam ve şekil vericiler: Bunların en önemlileri
nemlendiriciler, koyulaştırıcılar, berraklaştırıcılar, mayalandırıcı ajanlar ve
kristalleri önleyenlerdir. Yağlı besinlerde yağların ayrışmasını engeller. Örneğin
fıstık ezmesinde fıstık ve yağın ayrılmasını önler. Koyulaştırıcı olarak genellikle
nişasta, pektin vb. kullanılır. Örneğin, dondurmada buz kristalleri oluşmadan
yapının düzgün olmasını sağlar.
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UYGULAMA FAALİYETİ
2 l sütten yoğurt yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 İş kıyafetinizi giyiniz.

 Temiz ve düzenli çalışınız

 Kişisel bakımınızı yapınız.

 Sanitasyon ve hijyen kurallarına uyunuz.
 Sütü süzmek için süzgecinizi hazırlayınız.

 Araçlarınızı hazırlayınız.

 Sütünüzü
kaynatabileceğiniz
hazırlayınız.

uygun

tencereyi

 Sütünüzü karıştırmak için kaşığınızı hazırlayınız.
 Isı ölçmek için termometrenizi hazırlayınız.
 Gereçlerinizi hazırlayınız.

 Sütü hazırlayınız.
 Mayanızı hazırlayınız.

 Sütü süzünüz.
 Sütü pastörize almıyorsanız kaynatmadan önce süzünüz.
 Süzgeç delikleri
serebilirsiniz.

büyükse

içine

bir

kat

peçete

 Sütü kaynatınız.
 Süt pastörize değilse muhakkak kaynatınız.
 Sütü 5 dakika karıştırarak ve arada savurarak kaynatınız
(Bu işlem sütteki suyun uçmasını kolaylaştıracaktır.).

 Sütü soğutunuz.

 Sütü ocaktan indirdikten sonra 40–45 dereceye kadar
soğutunuz.
 Isı ölçmeyi termometre yardımı ile yapabileceğiniz gibi
ellerinizi sabunla yıkadıktan sonra serçe parmağınızla da
ölçe bilirsiniz. Eğer serçe parmağınızın sırt kısmını süte
hafif değdirdiğinizde hafif bir yanma hissederseniz
mayayı ilave edebilirsiniz.
 Süt pastörize ise 40–45 dereceye kadar ısıtınız.

 Süte mayayı katınız.

 Yoğurt mayasının taze olmasına ve ekşi olmamasına
dikkat ediniz.
 Yoğurt mayasını çırptıktan sonra karıştırarak süte

25

yediriniz.
 Tencerenin kapağını kapatınız.
 Tencereyi kalın bir örtüye sarınız.
 3–4 saat oda sıcaklığında bekletiniz.

 Yoğurdunuzu servis ediniz.

 Yoğurt açıldıktan sonra birkaç saat buzdolabında
bekletiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi besinlerin işlenmesinin nedenlerinden değildir?
A)
Besinlerin bozulmasını önlemek
B)
Uzun süre saklayabilmek
C)
Bebek ve yaşlıların daha kolay yiyebilmesini sağlamak
D)
Yazın üretilen besinlerin üretilmeyen veya az üretilen kış mevsiminde
tüketilmesini sağlamak

2.

Aşağıdakilerden hangisi besinleri işleyerek saklamanın amaçlarındandır?
A)
Tüketici için daha cazip hâle getirmek
B)
Aile ekonomisine katkıda bulunmak
C)
Mikroorganizmaları yok etmek
D)
Hepsi

3.

Aşağıdakilerden hangileri çapraz bulaşmaya neden olan besin dışı etmenlerdir?
A)
Eller
B)
Mutfakta kullanılan araç gereçler
C)
Plastik ambalajlar
D)
Hepsi

4.

Sütün pastörize edilmesi sırasında uygulanan ısı derecesi ve süresi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
80–85 derecede 20–25 saniyede
B)
80–85 derecede 10–15 dakika
C)
60–75 derecede 20–35 saniyede
D)
50–55 derecede 20–25 dakika

5.

Geleneksel Türk mutfağında kullanılan saklama yöntemi uygulanmış et ürünleri aşağıda
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
Pastırma, salam, sucuk, sosis
B)
Pastırma, sucuk, kavurma
C)
Sucuk, kavurma, sosis
D)
Salam, sosis, sucuk

6.

Kuru baklagillerin saklandığı ortamın ısısının fazla olması aşağıdakilerden hangisine
sebep olur?
A)
Üründe filizlenmeye
B)
Ürünün böceklenmesine
C)
Kabukların sertleşmesine
D)
Hiçbiri

7.

Gıda katkı maddelerindeki E harfi ve yanındaki rakam hangi anlama gelir?
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A)
B)
C)
D)

8.

"E" harfi Avrupa Birliği`ni simgeler, yanındaki rakam ise katkı maddesinin
kimyasal adı yerine geçer.
E" harfi ürünün kalitesini belirtir, yanındaki rakam ise katkı maddesinin kimyasal
adı yerine geçer.
E" harfi Avrupa Birliği`ni simgeler, yanındaki rakam ise kaç adet üretildiğini
belirtir.
E" harfinin herhangi bir anlamı yoktur, yanındaki rakam ise katkı maddesinin
kimyasal adı yerine geçer.

Tek başına gıda sayılmayan, çok az kullanıldığında bile etkili olabilen tat, koku veya
renk veren maddelere genel olarak verilen ad nedir?
A)
Ketçap
B)
Tuz
C)
Baharat
D)
Şurup

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Et çeşitlerini ve etten elde edilen ürünleri saklama yollarını araştırıp uyarıcı pano
hazırlayınız.
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Et çeşitlerini araştırdınız mı?

2.

Etten elde edilen ürünleri araştırdınız mı?

3.

Etleri saklama koşullarını araştırdınız mı?

4.

Etten elde edilen ürünleri saklama koşullarını hazırladınız mı?

5.

Elde ettiğiniz bilgileri sistemli bir şekilde yazıya döktünüz mü?

6.

Et çeşitleri ile ilgili resimler buldunuz mu?

7.

Etten elde edilen ürünlere ait resimler buldunuz mu?

8.

Elde ettiğiniz yazı ve resimlerle pano hazırladınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Besinlere tekniğine uygun işleme yöntemlerini uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Yakın çevrenizden besinlerin hangi yöntemlerle işlendiğini araştırınız.
Araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla karşılaştırınız.

2. BESİN İŞLEME YÖNTEMLERİ
Gıdaların ömrünün uzatılmasında uygulanan bütün yöntemlerin amacı, mikrobiyolojik
ve enzimatik faaliyetleri önlemek veya sınırlı hâle getirmektir. Besinler üzerinde çeşitli
mikroorganizmalar yaşar ve çoğalır. Bunlar besin üzerinde yaşayıp çoğalırken diğer taraftan
ihtiyacı olan besinleri yaşadıkları gıdadan temin eder. Mikroorganizmalar atıklarını ise ortama
verir. Bu sırada besinin yapısında doğal olarak bulunan enzimler de kendi faaliyetlerini
sürdürür. Bütün bunlara bağlı olarak besinlerde olumsuz fiziksel ve kimyasal değişmeler
meydana gelir. Besinler tüketilemeyecek hâle gelir ve bozulur.

2.1. Besinleri İşleyerek Saklamanın Önemi
Besinlerdeki istenmeyen enzimatik faaliyetler ve çevresel faktörlerin farklı şekillerde
kontrolleri ile besinlerin bozulmadan ucuz ve bol mevsimlerden, pahalı ve yetişmedikleri
mevsimde temini için çeşitli saklama yöntemleri geliştirilmiştir. Uygulanan yöntemlerde
amaç; besinlerde renk, tat, görünüş ve besin değerinde çok az değişiklikler meydana
getirmektir. Çünkü bunlara dikkat edilmediğinde besinlerin kalitesi düşmekte ve sağlık
açısından zararlı hâle gelmektedir.

2.2. Besinleri Saklama Yöntemleri
Besinlerdeki enzimatik ya da mikroorganizmalara bağlı olarak meydana gelen olumsuz
değişmeleri yavaşlatmak veya durdurmak için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır.

2.2.1. Isıl İşlem Uygulayarak Saklama
Isı, mikroorganizmalar ve enzimlerin aktifliğine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkların
önlenmesinde en etkin kontrol yöntemlerinden biridir. Mikroorganizmalar 5–60°C’ler arasında
büyük bir hızla çoğalır. Bu nedenle bu ısı aralığı “tehlikeli ısı aralığı” olarak nitelendirilir.
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Bazı besinler özellikle hayvansal kaynaklı olanlar, doğal olarak mikroorganizma
içerebilmektedir. Besinler, tehlikeli ısı aralığı üstündeki ısılara tabii tutularak
mikroorganizmaların çoğalması önlenebilir. Aynı şekilde ısı kontrolü ile enzimatik
hareketlerde durdurulabilir. Isı derecesi daha da yükseltilirse mikroorganizmalar ve enzimler
yok edilir.
Mikroorganizmalar ısıya dayanma bakımından farklılık gösterir, ortamın pH derecesi
düştükçe mikroorganizmaların ısıya olan dirençleri de azalır. Bu nedenle besinler, pH
derecesine bağlı olarak farklı sıcaklık ve sürelerde uygulanan ısı ile dayanıklı hâle getirilir. Bu
işlemler pastörizasyon, sterilizasyon ve konservedir.


Pastörizasyon: PH dereceler 4,5’in altında olan limon, vişne vb. meyveler ile
domates gibi asit miktarları yüksek sebzelerin 15–20 saniye 100 derecenin altında
ısıya tabi tutulmaları ile dayanıklı hâle getirilir. Pastörize edilmiş sebzeler de
patojen mikroorganizmaların (hastalık yapıcı) büyük bir kısmı ölürken sporlar
ölmez. Spor, bakterinin canlı ancak uykudaki şeklidir. Bazı bakteriler
bulundukları ortamın şartları bozulduğunda spor yapabilme yeteneği kazanır. Bu
nedenlerden dolayı pastörize edilmiş besinler kısa sürede tüketilmelidir.



Sterilizasyon: PH derecesi 4,5’in üzerinde olan et, süt ve sebzeler gibi asit
miktarları düşük besinlerin 100 derecenin üzerinde ısıya tabii tutulması ile yapılır.
Özellikle süte bu işlem uygulanmaktadır çünkü pastörize edilmiş sütler en fazla 3
gün gibi kısa bir sürede bozulmakta uygulanan yöntem ise dayanıklılık
sağlamamaktadır. Sütün uzun süre dayanması isteniyorsa sterilize edilmesi
gerekir. Piyasadaki UHT (İngilizce Ultra High Temperature kelimelerinin baş
harfleri) sütler sterilize edilmiş sütlerdir. Serin yerlerde veya buzdolabında 4–6 ay
saklanabilir.



Konserve: Besinlerin teneke veya cam kaplar içerisinde ısıya tabii tutulmaları ile
dayanıklı hâle getirilmesi işlemine konserve denir. Farklı besinlerin işlenmeleri
farklılık gösterse de genelde konserve yapımı;











Ham maddenin hazırlanması (yıkama, ayıklama, sınıflandırma),
Taneleme ( bezelye vb.), uç kesme ve doğrama (taze fasulye vb.),
Kabuk soyma, çekirdek çıkarma,
Haşlama (Genelde sebzelere uygulanır.),
Kaplara doldurma,
Salamura ya da şurup ilavesi,
Doldurulmuş kaplardan havanın çıkarılması,
Kapakların kapatılması,
Kapatılan kaplara ısı işleminin uygulanması,
Soğutma ve depolama gibi aşamalardan meydana gelmektedir.
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Resim 2.1: Teneke ve cam kaplarda olabilen konserve

Pişirme aşaması sebzelerin büyük çoğunluğu, meyvelerin de bir kısmı için yapılır.
Amacı ise besinleri mikroorganizmalardan arındırmak, hacmini küçültmek, enzimleri etkisiz
hâle getirmek ve rengini korumaktır. Sebzeler konserve edileceği araca doldurulduktan sonra
salamura meyvelerde ise şeker ya da şurup (şekerli su) ilave edilir. Salamura, kaynatılmış
temiz suya % 1–2 tuz ilave edilerek yapılır. Evlerde konserve yaparken 1 l kavanoza 1 tatlı
kaşığı tuz hesabı ile dolgu hazırlanabilir. Dolgu maddesinin kullanılma amacı ise lezzeti
artırmak ve boşlukları doldurarak havanın çıkmasını sağlamaktır. Tuzlu su yerine domates
rendesi de kullanılabilir. Konserve yaparken dikkat edilecek noktalardan biri de kavanozların
ağız kısmında 1,5 cm’lik boşluk bırakılmasıdır.

Resim 2.2: Konservelerde dolgu maddesinin lezzeti artırmak, boşlukları doldurmak ve havanın
çıkmasını sağlamak için kullanılması

Pastörize konserve yapımında ısıya dayanıklı kavanoz ve kapaklar kullanılır, istenilen
besinler gerekli işlemlerden geçtikten sonra kavanozlara doldurulur daha sonra ağızları sıkıca
kapatılır ve sığabilecekleri büyüklükteki bir tencereye yerleştirilir. Hazırlanan kavanozlar 100
derecede kaynamakta olan suyun içerisinde 15–20 dakika tutularak pastörize edilir. Sterilize
edilerek evlerde konserve hazırlanması için özel basınçlı, manometreli konserve tencerelerine
gerek duyulur. Bu nedenle et ve sebze konservelerini sterilize ederek saklamak için gerekli
bilgi, beceri ve araçlar temin edilmeden evlerde yapılmamalıdır.
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Konserve edilmiş gıdaların daha sonra bozulmaları; mikroorganizma faaliyetinden,
ambalaj malzemesi ile içindeki ürünün etkilenmesinden veya işleme sırasında yapılan
hatalardan kaynaklanabilir. Konserve kabı içinde gelişen mikroorganizmalar gaz yaparak veya
gaz oluşturmadan bozulma yapabilmektedir. Bozulma etmeni, gaz yapan mikroorganizma ise
kutu içinde gaz birikerek kutunun, cam kavanoz ise kapağın şişmesine sebep olur. Bu olaya
“bombaj” denir. Bombajlı kutulardaki ürün bozulmuştur ve kesinlikle tüketilmemelidir. Bazen
mikroorganizmalar gaz oluşturmadan ürünü bozar. Bunda bombaj görülmez ancak ürün
asitlerin etkisi ile ekşimiş ve tüketilmeyecek hâle gelmiştir. Bu tip bozulmalara düz ekşime
denir. Konserve gıdaların yapısında bulunan veya sonradan ilave edilen bazı maddelerin çeşitli
faktörlerin de etkisiyle özellikle teneke kutuya yaptığı etkiden kaynaklanır. Bu etki
“korozyon” (aşınma) olarak bilinir. Bunların dışında çeşitli nedenlerle kutularda görülen
şişme, göçme veya benzeri deformasyonlar da bozulmalara sebep olur.

2.2.2. Dondurarak Saklama
Meyve ve sebzelerin bozulmasının en önemli nedenlerinden biri de fazla miktarda su
içermeleridir. Mikroorganizmaların üreyip çoğalmaları için neme ihtiyacı vardır, sebze ve
meyveler
mikroorganizmalar
için
gerekli
nemli
ortamı
sağlayabilmektedir.
Mikroorganizmaların faaliyetlerinin durdurulabilmesi ise suyun dondurulması ile mümkündür.
Dondurma işleminin verimli olması ise dondurma işleminin sürekli olmasına bağlıdır.

Resim 2.3: Dondurulmuş gıdalarda enzimlerin faaliyetlerinin durdurulması

Besinlerin düşük sıcaklıklarda saklanmaları mikroorganizmalardan kaynaklanan
bozulmaları geciktirmekte veya tamamen ortadan kaldırmaktadır. Düşük sıcaklıkta saklama -1
ile +7 derecelerde, dondurarak saklama ise -18 derecelerde yapılır. Dondurma işlemi ne kadar
hızlı olursa meyve ya da sebzeler hücrelerinden o kadar az su kaybeder. Bu da dokuların
bozulmasını engeller. Hızlı dondurmada oluşan buz kristalleri, yavaş dondurmada oluşan buz
kristallerinden daha küçüktür. Besinlerdeki enzimlerin faaliyetleri dondurma ile yavaşlatılsa
da tamamen durdurulamaz, bu yüzden bazı sebzeleri önceden pişirmek gerekir. Besinleri
dondurmadan önce yapılacak bazı işlemler onların lezzet, tat, koku, renk ve dokularında
değişiklik meydana getirmez tersine katkı sağlar. Meyvelerde ise haşlama gibi ön işlemler
gerekmez; yıkanır, süzülür ve şurup ya da şekerle dondurulur. Şurup ile dondurma: İlk
aşamada şurup hazırlanır, şurup 3 su bardağı şekere 4 su bardağı su ilavesi ile kaynatılıp
soğutulması ile elde edilir. 1 kg kavanoz için 1 veya 1,5 su bardağı şurup kullanılır.
Meyvelerin toz şeker ile yavaşça karıştırılması ile de dondurmaya hazırlık işlemi yapılır.
Dondurarak saklama;
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Ayırma (sağlam ve olgun),
Temizleme,
Doğrama,
Şoklama (sebzelerde),
Şurup veya şeker ilavesi (meyvelerde),
Doldurma ve paketleme,
Dondurma aşamalarından oluşur.

2.2.3. Kurutarak Saklama
Besinlerin bünyesindeki suyunun uçurulması ile yapılan dayandırma işlemine kurutarak
saklama denir. İnsanın doğadan öğrendiği, ilk çağlardan beri uygulanan saklama yöntemidir.
Bazı besinler doğada kendi kendilerine kuruyarak dayanıklı hâle gelir. Nohut, kuru fasulye,
mercimek ve buğday tarlalarda kendi kendine kuruyan kuru baklagiller ve tahıllara örnek
olarak verilebilir.

Resim 2.4: Kurutulmuş gıdalardan biber, patlıcan, domates

Besinlerin bünyesinde bulunan suyun uçurulması yani kurutma ile besinlerdeki
mikroorganizmalar çalışamaz hâle gelir. Kurutma değişik şekillerde yapılmaktadır. Bunlar:


Güneşte kurutma: Besinlerin güneşten yararlanılarak açık havada
kurutulmasıdır. Kurutmada olgunluğuna erişmiş meyve ve sebzeler tercih
edilmelidir. Ayıklama ve yıkama işlemi dikkatli yapılmalıdır. Kurutma yerde
değil, yüksek yerlerde yapılmalıdır. Besin, doğrudan güneş ışığına maruz
bırakılmamalıdır. Böcekler ve bıraktıkları yumurtalarından korumak için de
gerekli önlemler alınmalıdır. Güneşte kurutma yapılırken elma, kaysı, üzüm ve
incir gibi meyvelerin renk ve kalitelerini korumaları için kükürtdiyoksit kullanılır.
Meyveler, kükürt yakıldıktan sonra bunun çıkartmış olduğu kükürt dioksit gazına
1–2 saat tutularak yapılır. Bu işlem renk ve kaliteyi koruduğu gibi böceklerin
imhasını da sağlar. Meyvelerde C vitamini kaybını da azaltır. Eğer kurutulacak
besin kükürtlenmemiş ise C vitamini kaybı da fazla olur.
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Yapay kurutma: Gelişmiş ülkeler ürünün kalitesini olumsuz yönde
etkilemediğinden bu yöntemi daha çok tercih etmektedir. 3 şekilde yapay
kurutma yapılmaktadır. Birinci yöntemde dışarıdan alınan havanın ısıtıldıktan
sonra besinlerle temas ettirilmesi yöntemidir. İkinci yöntem, besinlerin güneş
enerjisi, diğer yakıtlar ve fırınlar yardımı ile kurutulmasıdır. Bu yöntem evlerde
de basit olarak uygulanmaktadır. Uygun besin temizleme işlemlerinden sonra
fırın içerisinde 20–25 derecede uzun süre tutularak kurutulmaktadır. Üçüncü
yöntem ise besinlerin dondurulması ve donmuş besinde meydana gelen buzun
vakumla buhar hâline getirilip besinden uzaklaştırılmasıdır. Piyasada mevcut olan
içine su katılarak pişirilen çorbalar, bu yöntemle hazırlanmaktadır.

Her iki yöntem kalite açısından kıyasladığında birbirlerinden üstün veya eksik tarafları
çok yoktur. Her iki yöntemde de eğer meyveler kükürtlenmeden kurutulursa C vitamini kaybı
fazla olur. Her iki yöntemde de riboflavin kaybı az olur. Yanlız ikisi arasındaki en belirgin
fark güneşte kurutmada besinlerin karoteni zarar görür yapay kurutmada ise bu çok azdır.
Kurutulmuş gıdalarda görülen kayıplar, kurutma sırasındaki işleme ve deponun sıcaklığına
bağlı olarak ortaya çıkar.

2.2.4. Fermente Ederek Saklama
Faydalı mikroorganizmaların faaliyetlerinden yararlanılarak yapılan saklama
yöntemidir. Bu yöntemde; kullanılan yararlı mikroorganizmalar besinlerde bir takım organik
asitler meydan getirerek zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını ve besinlerin bozulmasını
engeller. Bu yöntem besinleri uzun süre saklamak, lezzet ve şekil değiştirmek için kullanılır.
Bu yöntem ile yoğurt, turşu, peynir, fermente sucuk gibi bazı et ürünleri ve alkollü içkiler
üretilir.

Resim 2.5: Yoğurt, turşu ve peynir fermente edilerek saklanan ürünlerden

2.2.5. Tütsüleyerek Saklama
Özellikle et ve balıkların uzun süre saklanmasında kullanılan yöntemdir. Meşe, gürgen,
diş budak, defne, ıhlamur, kayın, kavak gibi sert ve kokulu ağaçların talaşlarının yakılmasıyla
elde edilen duman içerisinde belirli tekniklerle yiyeceklerin bekletilmesiyle tütsüleme işlemi
yapılmaktadır. Tütsüleme ile ürünün saklama süresi uzadığı gibi duman bileşenlerinin ürüne
verdiği hoş koku değişik bir lezzet kazandırmaktadır.
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Resim 2.6: Balığın tütsüleme ile hoş koku ve değişik bir lezzet kazanması

Tütsülemede prensip; et ve balığın içerdiği suyun bir kısmının uzaklaştırılması ve
dumandaki bazı gazların et ve balığa geçişini sağlayarak zararlı mikroorganizmaların yaşama
ve çoğalmasını önlemektir. Tütsüleme;






Temizleme,
Tuzlama,
Kurutma,
Tütsüleme,
Paketleme ve depolama olmak üzere beş aşamada gerçekleşir.

Etler ilk aşamada temizlenir. Taze ya da dondurulmuş taze etler tercih edilmelidir.
Temizleme işleminden sonra et ya da balık bir müddet salamuraya yatırılır. Salamura et ve
balıktan suyun uzaklaşmasını sağlayarak sertlik verir, bakteri faaliyetinin durdurulmasına
yardım eder ve aynı zamanda ürüne lezzet verir. Tütsülemeden önce etler genellikle kurutulur,
kurutma iki nedenden dolayı yapılır. Birincisinde tuzun balık etinin tamamına eşit bir şekilde
yayılmasını sağlamak, ikincisi ise sert parlak tabakayı elde etmektir. Daha sonra et veya
balıklar çengellere takılarak 3 gün odun talaşı dumanı içerisinde bırakılır. Tütsüleme işleminin
sona ermesinden sonra ürünler, serin ve kuru yerlerde saklanmalıdır.

2.2.6. Kimyasal Maddeler ve Baharatlarla Saklama
Besinlere birtakım kimyasal maddeler katılarak yapılan saklama yöntemidir.
Mikroorganizmaların besinlerdeki faaliyetleri katılan bu kimyasal maddeler ile önlenir. Yapay
ve doğal kimyasal maddeler olarak iki gruba ayrılır. Doğal kimyasallar şeker ve tuzdur.


Şeker: Maya ve küf oluşumunu önleyerek besinlerin saklanmasına yardımcı olur.
Özellikle meyve, sebzeler bu yöntemle reçel, marmelât ve jöle yapılır. Dikkat
edilecek nokta şeker yoğunluğunun % 70’in altına düşmemesidir. Yoğunluk
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istenilen niteliğin altında olursa hazırlanan ürün küflenir, çok olursa şeker
kristalleşir.

Resim 2.7: Kahvaltının vazgeçilmezi reçel



Tuz: Şekerden sonra kullanılan önemli saklama malzemesidir. Asma yaprağı ve
peynirin saklanmasında salamura yaygın olarak kullanılmaktadır. Biber, fasulye,
havuç, domates ve lahana gibi sebzeler % 15’lik tuzlu su içerisinde saklanır. Bu
tuz oranı sebzelerin korunması için yeterlidir. Bu şekilde hazırlanmış yiyeceklere
turşu adı verilir.

Resim 2.8: Doğal kimyasallarla saklanan ürünlerden turşu



Yapay kimyasallar: Doğal kimyasal maddelerin yanında yapay kimyasallar da
kullanılmaktadır. Özellikle yağların acımasını önlemek için antioksidanlar, sirke
ve organik meyve asitleri, alkol, nitrit, nitrat, salisilik asit, sodyum klor başlıca
kullanılan kimyasallardır. Salam, sosis, ketçap, mayonez, et, meyve ve domates
suları vb. ürünler bu yöntemle yapılmaktadır. Her ne kadar bu kimyasalların
miktar ve kontrolleri yasalarla sınırlansa da çok sık tüketilmemelidir.
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Resim 2.9: Ketçap

2.2.7. Vakumlayarak Saklama (Paketleyerek Saklama)
Gıdaların işlenerek ya da işlenmeden içlerine konuldukları paketlerdeki havanın
çekilmesi ile yapılan saklama yöntemidir. Oksijen aşınmayı kolaylaştıracağından kapların
içerisindeki hava vakumlama ile tamamen çekilir. Bu gıdanın hacmini küçülteceği gibi
mikroorganizmaların ve enzimlerin faaliyetlerini durdurarak besinin uzun süre saklanmasını
sağlamaktadır. Vakumlanmış gıdanın bozulma riski yok denecek kadar azdır, özellikle
vakumlama yapılmış tenekelerde kapak içeri doğru çöker bunun olması iyidir. Bu vakumlu
pakette havanın olmadığını gösterir.

Resim 2.10:Vakumlanmış fındık

2.3. Evde Kışlık Erzak Hazırlama Uygulamaları
Sebze ve meyvelerin bol olduğu yaz günlerinin sonlarına doğru kışın tüketmek amacıyla
tarhana erişte, salça, ketçap, reçel, marmelât, turşu ve salamura gibi yiyecekler yapılır.

2.3.1. Tarhana
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Gereçler
 1 kg domates
 1 kg soğan
 5–6 tane yeşil biber
 5–6 tane kırmızıbiber
 1 bağ maydanoz
 1 bağ nane
 1 kg yoğurt (Evde yapılmış olan tercih edilmelidir.)
 2–3 kg un



Yapılışı
 Tüm malzemeler ayıklanır, temizlenir ve doğranır.
 Yoğurtla karıştırılır ve oda sıcaklığında her gün karıştırılarak 1 hafta bekletilir.
 1 haftanın sonunda karışım iri delikli bir süzgeçten geçirilir.
 Karışıma tuz ve un katılarak ekmek hamuru kıvamında yoğrulur. Hamur
kesinlikle katı olmamalıdır.
 Hamur her gün yoğrulmak suretiyle 4-5 gün tekrar bekletilerek mayalandırılır.
 Temiz bezler üzerine birer avuç konur ve üstlerine bastırılarak yansılatılır.
Kurutma işlemi gölgede yapılmalıdır.
 Kuruyana kadar alt üst edilir.
 Ele yapışmayacak kıvama gelince küçük parçalara ayrılır tekrar kurumaya
bırakılır.
 Tam kuruma olmadan elle ovalayarak küçük delikleri olan elekten geçirilir.
 1–2 gün, günde 2 sefer karıştırılarak tekrar kuruması sağlanır. Kurutmanın iyi
yapılması saklama süresini uzatmakta ve küflenmeyi önlemektedir.

Resim 2.11: Soğuk kış günlerinde toz tarhana çorbası en çok aranılan besinlerden

2.3.2. Erişte


Gereçler
 750 g un
 250 g irmik
 5 yumurta
 ½ su bardağı su
 Tuz
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Yapılışı
 Un elenir, irmikle karıştırılır ve ortası havuz gibi açılır.
 Ortasına yumurtların tümü kırılır, tuz ve su konulup yoğrulur.
 Katı bir hamur yapılır ve özleşene kadar yoğrulur.
 Özleşen hamur bıçakla kesildiğinde içinde gözenekler yani hava boşlukları
olmamalıdır.
 Elde edilen hamur 4–5 bezeye ayrılır, yaş bezin altında 20 dakika dinlendirilir.
 Dinlendirilen hamurlar oklavayla 2–3 mm kalınlığında açılır.
 Açılan hamurlar, kuruyuncaya kadar serin bir yerde bekletilir (150 derecede
ısıtılmış fırında 3–4 dakika alt üst edilerek bekletilerek de kurutulabilir.).
 Kuruyan hamurlarlardan 4-5 santimlik bantlar kesilir, 3-4 bant üst üste
konularak 1-2 mm inceliğinde kesilir.
 Temiz bir örtü üzerinde ve ya fırında 100 derecede erişte iyice kuruyuncaya
kadar bekletilir.
 İyice kuruyan erişteler torbalara konup rutubetsiz yerlerde saklanır.

.
Resim 2.12: Erişte hamurunun kesilmesi

2.3.3. Salça ve Ketçap
2.3.3.1. Salça


Gereçler
 5 kg olgunlaşmış etli domates
 ½ kg iri kaya tuzu



Yapılışı
 Çürük ve ezik domates ayıklandıktan sonra sağlam olanları yıkanır.
 Rondodan çekilir.
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 Çekilen domatesler kaynatma kazanına alınır ve pişirme işlemine geçilir.
 Kaynamaya başladıktan sonra kazanın dibine yapışmaması için tahta kaşıkla
sürekli karıştırılır.
 Salça koyulaşıp iri göz kabarmaya, etrafa sıçramaya başlayınca kaya tuzu
eklenir.
 Bir süre pişirilen salça iyice koyulaşır ve artık etrafa sıçramaz hâle gelince
ateşten alınır.
 Toplam pişirme süresi 3–4 saattir.

Resim 2.13: Domatesin en uygun saklanma yöntemi salça

2.3.3.2. Ketçap


Gereçler













2 kg olgun domates
400 g toz şeker
600 ml su
600 ml sirke
100 g kuru soğan
100 g tuz
5 g muskat rendesi (küçük Hindistancevizi)
3 g kakule
3 g toz tarçın
3 g karanfil tozu
3 g kişniş tozu
12 g toz kitre (Aktarlardan temin edilebilir.)
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Yapılışı
 Toz kitre, 1 su bardağı sirke ile karıştırılır daha sonra mikser ile çırpılır.
 Ayrı bir tencerede sirkenin geri kalan kısmı ile su, domates rendesi ve kıyılmış
kuru soğan karıştırılır ve 90 dereceye kadar ısıtılır (Karışım kaynamayacak.).
 Bu sıcaklıkta tuz ve şeker ilave edilerek bunların erimesi sağlanır.
 Baharatlar bez bir torba içine konur ve ağız kısmı sıkıca bağlanır. Tencereye
daldırılır ve karışım ile yaklaşık 30 dakika kaynatılır.
 Baharat torbası tencereden çıkarılır kitre sirke karışımı karıştırılarak tencereye
eklenir.
 Sıcakken paslanmaz çelik bir süzgeçten geçirilir ve şişelere doldurulur.

Resim 2.14: Ketçabın birçok yiyeceğe farklı lezzet katması

2.3.4. Reçel ve Marmelât
2.3.4.1. Vişne Reçeli


Gereçler
 1 kg vişne
 1,5 kg şeker
 ½ çay kaşığı limon tuzu veya limon suyu



Yapılışı
 Vişneler yıkanır, sapları ve çekirdekleri çıkarılır.
 Bir kat vişne, bir kat şeker olarak en üste şeker gelecek şekilde derin bir
tencereye konur.
 Bir gece bekletilir.
 Ertesi gün hiç su koymadan ağır ateşte kaynatılır.
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 Reçelin kıvamı koyulaşınca limon ya da limon tuzu ilave edilir, 5 dakika daha
kaynatılır.
 Sıcakken kavanozlara doldurulur.
 Soğuyunca kapağı kapatılır.

Resim 2.15: Şekerle işlenerek saklanabilen bir meyve olan vişne

2.3.4.2. Kaysı Marmelâdı


Gereçler
 1 kg kayısı
 1 kg toz şeker
 1 adet limon suyu



Yapılışı






Kayısılar bol suda yıkanır ve çekirdekleri çıkarılır.
Derin bir tencereye 1 bardak su ile konur ve yumuşayıncaya kadar pişirilir.
Kayısılar iyice yumuşayınca ateşten alınır.
Soğuyunca kevgirden geçirilir.
Elde edilen ezme tencereye konur, şeker azar azar ilave edilir. Sürekli
karıştırılarak kıvam alıncaya kadar pişirilir.
 Limon suyu eklenir 2 dakika daha kaynatılır.
 Sıcakken kuru kavanozlara doldurulur.
 Soğuyunca kapağı kapatılır.
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Resim 2.16: Kaysı marmelâdı

2.3.5. Turşu


Salatalık turşusu gereçleri











2 kg sert ve körpe salatalık
10–15 adet salatalık
½ demet maydanoz
15–20 diş sarımsak
1 adet limon
1 su bardağı üzüm sirkesi
Tuz
Kaynatılmış soğutulmuş su

Yapılışı
 Salatalıklar ve diğer malzemeler ayıklanır iyice yıkanır.
 Sarımsaklar ayıklanır ve yıkanır. Kabuklarının kolay soyulması için bir
müddet kaynar suda bekletilir.
 Salatalıkların uç kısımları tuzlu suyu kolay içine çekmesi için kesilir.
 Limon dilimlenir.
 Salatalıklar ve diğer malzemeler sıkı bir şekilde kavanoza doldurulur.
 Sirke eklenir.
 1 litre suya 6 yemek kaşığı tuz ekleme hesabıyla salatalıkların üzerini örtene
kadar kavanoza ilave edilir.
 Kapağı sıkıca kapatılıp serin bir yerde 4–5 hafta bekletildikten sonra
kullanılabilir (Salatalık turşusunun yenilecek olgunluğa geldiği şöyle anlaşılır:
Salatalıkların rengi sarıya döner, ortadan ikiye bölündüğünde etinin rengi
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dıştan içe doğru aynı ve saydam görünüştedir. Ayrıca tat, koku ve ekşilikteki
değişme ile de anlaşılabilir.).
 Mayalanmanın çabuk olması için 15–20 adet nohut turşuya konulabilir.

Resim 2.17: Doğal kimyasal olan ve tuzla hazırlanan bir yiyecek olan turşu

2.3.6. Salamura


Gereçler
 3 kg asma yaprağı
 2 kg iri tuz
 Tuz



Yapılışı
 Asma yaprakları yıkanmadan ve sapları temizlenmeden salamura yapılır.
 Yaprakların damarlı kısmı üste gelecek şekilde her katına tuz serpilerek 10-15
adedi üst üste konur. Diğer yapraklarda aynı şekilde destelenir.
 Yaprak desteleri bir tepsiye konur ve 1 gece bekletilir.
 Ertesi gün desteler temiz bir kavanoza sıkıca yerleştirilir.
 En üste iyice yıkanmış dezenfekte edilmiş bir taş konulur (yaprakların suyun
dışına çıkmaması için).
 Yaprakların üzerini geçecek kadar su kavanoza eklenir. Su, kaynamış ve
soğumuş olmalıdır.
 Serin bir yerde bekletilir. Suda eksilme olursa kavanoza tuzlu su eklenmelidir.
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Resim 2.18: Asma yapraklarının saplarının kesilmemesi

2.3.7. Meyve ve Sebze Kurutma


Kayısı kurusu
 Gereçler
o

1 kg kayısı

 Yapılışı
o
o
o
o

Yeterli olgunluğa gelmiş kaysılar ayıklanır yıkanır ve çekirdekleri
çıkarılır.
Tahta kerevetler veya temiz bir bez üzerine ortadan ikiye ayrılmış
hâlde sıralanır.
Sularını kaybedip iyice kuruyana kadar güneşte bekletilir.
Ev ortamında kükürtleme işi tehlikelidir.

Resim 2.19: Evde hazırlanmış kayısı kurusu



Dolma biber kurusu
 Gereçler
o

Dolmalık biber
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 Yapılışı
o
o
o
o

İnce kabuklu dolma biberlerin içleri çıkarılır.
Bol su altında iyice yıkanır.
Kalın bir ipe iğne yardımı ile dizilir.
Asılarak renkleri turuncuya dönüşüp iyice kuruyana kadar açık
havada bekletilir.

Resim 2.20: Kurutulmuş dolmalık biber

2.3.8. Meyve ve Sebzeleri Dondurma


Taze fasulyenin dondurulması
 Gereçler
o

1 kg taze fasulye

 Yapılışı
o
o
o
o
o


Kılçıksız taze fasulyeler yıkanır, uç kısımları temizlenerek istenilen
boyutta kesilir.
Kaynar su içerisinde 2 dakika haşlanır.
Haşlanan fasulyeler kaynar sudan çıkarılarak soğuk suya atılarak
soğutulur.
Sudan çıkarılır ve iyice süzdürülerek buzdolabı poşetlerine
yerleştirilir.
Poşetin havası alınarak ağızları sıkıca kapatılarak dondurucuya
yerleştirilir.

Çileğin dondurulması
 Gereçler
o
o

1 kg çilek
750 g şeker

 Yapılışı
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o
o
o
o
o

Sert ve sağlam çilekler seçilir.
Çilekler bol su altında kumlarından arınana kadar iyice yıkanır.
Suları süzülene kadar bekletilir.
Dondurma işlemine uygun bir kap içerisinde bir kat şeker bir kat
çilek olacak şekilde yerleştirilir.
Kabın ağzı sıkıca kapatıldıktan sonra dondurucuya konulmalıdır.

Resim 2.21: Sebze ve meyvenin özelliğine uygun dondurma işleminin yapılması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki ölçütleri göz önüne alarak “taze fasulye konservesi” yapınız.

İşlem Basamakları








Öneriler

 Çalışma ortamına uygun iş kıyafeti
giyinebilirsiniz.
 Ellerinizi
her
çalışma
öncesinde
Çalışma ortamını hazırlayınız.
yıkayabilirsiniz.
 Çalışma ortamını temizleyebilirsiniz.
 Kullanılan
araç
gereçleri
temizleyebilirsiniz.
 Yabancı madde, ezik, çürük ve bereli
olanları ayırabilirsiniz.
Taze fasulyelere ön işlemleri yapınız.
 Baş kısımlarını koparabilirsiniz.
 İstediğiniz boyut ve şekilde kesebilirsiniz.
 Dolgu sıvısı hazırlamak için gerekli olan
Dolgu sıvısını istenilen ölçütlerde
araç gereci hazırlayabilirsiniz.
hazırlayınız.
 Verilen ölçülere uygun dolgu sıvısı
hazırlayabilirsiniz.
Sebzelerin doldurulacağı kavanozları
 Kavanozları ve kapakları temiz bir şekilde
yıkayabilirsiniz.
 Kapakların kavanozlara uygunluğunu
kontrol edebilirsiniz.
 Kavanoz ve kapaklarını kaynar sudan
geçirebilirsiniz.
hazırlayınız.

 Taze fasulye ve dolgu
kavanozlara doldurunuz.

 Kavanozlara taze fasulye ve dolgu sıvısı
sıvısını
doldururken tepe boşluğu bırakabilirsiniz.
 Kavanozların havasını uzun bir bıçak
yardımı ile çıkarabilirsiniz.

 Kapakları kapatınız.

 Pastörizasyon işlemini yapınız.

 Soğutma ve kontrol işlemini yapınız.

 Kapakların
kavanoz
ağzına
oturduğundan emin olabilirsiniz.

iyice

 Büyük bir tencereyi pastörize için
kullanabilirsiniz.
 Kavanozların aralarında boşluk varsa
bunları bezlerle doldurabilirsiniz.
 Konserveleri kaynatma işleminden sonra
tencereden kuru bir bez üzerine
çıkarabilirsiniz.
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 Soğuyunca kapaklarının içe doğru çöküp
çökmediğini kontrol edebilirsiniz.

 Depolama işlemini yapınız.

 Serin bir yerde depolayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Gıdaların saklanmasında uygulanan bütün yöntemlerin amacı ----------------------ve------------------------------ faaliyetleri önlemek veya sınırlı hâle getirmektir.

2.

Mikroorganizmalar, -------------------°C’ler arasında büyük bir hızla çoğalır. Bu nedenle
bu ısı aralığı---------------------.------------------- aralığı olarak nitelendirilir.

3.

Besinlerin 15-20 saniye 100 derecenin altında ısıya tabi tutulmaları ile dayanıklı hâle
getirilmesi işlemine -----------------------------, 100 derecenin üzerinde 1-4 saniye ısıya
tutulma işlemine ise -------------------------------------- denir.

4.

Besinlerin teneke veya cam kaplar içerisinde ısıya tabi tutulmaları ile dayanıklı hâle
getirilmesi işlemine ------------------------ denir.

5.

Konservelerde bozulma etmeni gaz yapan mikroorganizma ise kutu içinde gaz birikerek
kutunun, cam kavanoz ise kapağın şişmesine sebep olur. Bu olaya ---------------------denir.

6.

Soğukta saklama --------------------- derecelerde, dondurarak saklama ise ----------derecelerde yapılır.

7.

Ortamda suyun uzaklaştırılarak mikroorganizmaların gelişmesini önleme ve enzimleri
etkisiz hâle getirme işlemine ---------------------------- denir.

8.

İçilebilir nitelikteki veya kaynatılmış soğutulmuş suya belli oranlarda tuz eklenerek
yapılan tuz çözeltisine ------------------------------- denir.

9.

Gıdalardaki mikrobiyal gelişmeyi engellemek için gıdalara sınırlı oranlarda katılan
maddelere ------------------ ------------------------------------- denir.

10.

Bakteri, maya ve küflerin gelişmelerini zorlaştırarak besinleri korumak için kullanılacak
şeker yoğunluğu ------------------------------------- altına düşmemelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.

51

UYGULAMALI TEST
Aşağıdaki ölçütleri dikkate alarak gerekli araç gereç ve ortamı hazırlayıp 1 kg bamyaya
dondurma yöntemini uygulayınız.
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

İş kıyafetinizi kontrol ederek giydiniz mi?

2.

Kişisel bakımınızı yaptınız mı?

3.

Araçlarınızı doğru seçtiniz mi?

4.

Gereçlerinizi doğru seçtiniz mi?

5.

Bamyaları ayıklayıp yıkadınız mı?

6.

Kafa kısımlarını sivrilterek temizlediniz mi?

7.

Kaynayan suda 2 dakika tuttunuz mu?

8.

Kaynar sudan çıkarıp soğuk suya attınız mı?

9.

Uygun kaplara doldurdunuz mu?

10.

Olması gereken ısıda dondurdunuz mu?

11.

Ürünün görüntüsü istenilen nitelikte mi?

12.

Ürün istenilen nitelikte donduruldu mu?

13.

Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
KKKKKkME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Salatalık, yeşil biber ve havuç kullanarak karışık turşu yapınız.
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

İş kıyafetlerinizi giydiniz mi?

2.

Kıyafetleriniz temiz ve ütülü mü?

3.

Kişisel temizliğinizi yaptınız mı?

4.

Turşu yapacağınız kapların temizliğini yaptınız mı?

5.

Ön işlemleri yapılmış sebzelerinizi kaplara yerleştirdiniz mi?

6.

Baskılamak için sebzelerin üzerine uygun temiz bir taş
koydunuz mu?

7.

Salamurayı hazırladınız mı?

8.

Hazırladığınız salamurayı sebzelere eklediniz mi?

9.

Çabuk mayalanması için nohut koydunuz mu?

10.

Kapakları sıkıca kapattınız mı?

11.

Uygun ısıdaki ortama kaldırdınız mı?

12.

Zaman zaman kontrol ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

C
D
D
A
B
C
A
C

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

mikrobiyolojikenzimatik
5–60 °C
tehlikeli ısı
pastörizasyonsterilizasyon
konserve
bombaj
-1+7 °C —18° C
kurutma
salamura
gıda katkı maddesi
% 70
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
ÖNERİLEN KAYNAKLAR


CEMEROĞLU Bekir, Jale ACAR, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Güven
Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ankara, 1986.



GÜLER Çağatay, Zakir ÇOBANOĞLU, Besin Kirliliği, Sağlık Bakanlığı.
Ankara, 2001.
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


BAYSAL Ayşe, Beslenme, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1983.



CEMEROĞLU Bekir, Jale ACAR, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Güven
Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ankara, 1986.



ÇAĞATAY Güler, Zakir ÇOBANOĞLU, Besin Kirliliği, Aydoğdu Ofset, 1994.



ÜNÜVAR Şerife, Gıda Teknolojisi, Nobel Yayınları, Ankara, 2007.



www.sdb.gov.tr



www.tr.wikipedia.org



www.sgk.gov.tr



www.mikrobiyoloji.org



www.aof.anadolu.edu.tr



www.sagens.erciyes.edu.tr



www.beslenme.saglik.gov.tr



www.turkoloji.cu.edu



www.gimdes.org



www.turktox.org



www.beslenme.ctf.edu.tr
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