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Bu modül, ette duyusal kontroller, kokuşma testi, pH tayini,
balıklarda tazelik kontrolleri ile ilgili bilgilerin verildiği
öğrenme materyalidir.
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ÖN KOŞUL

YETERLİK Et analizleri yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak et
analizleri yapabileceksiniz.
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1. Ette duyusal kontrolleri yapabileceksiniz.
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Et, insan beslenmesinde önemli yere sahip temel besin maddelerindendir. Gıda
endüstrisi içerisinde et sektörü önemli bir yere sahiptir. Günümüzde ülkelerin kişi başına
hayvansal protein tüketim miktarları ile gelişmişlik düzeyleri doğru orantılı olarak kabul
edilmektedir.

Etin sağlıksız hayvanlardan elde edilmesi, hijyen ve sanitasyon kurallarına
uyulmaması, uygun olmayan koşullarda saklanması veya çeşitli ilaç ve kimyasalların
katılması gibi durumlar insan sağlığını olumsuz etkiler. Günümüzde et ve ürünlerinin
tüketiminde haklı olarak tüketicilerin bazı endişeleri olmaktadır. Yetersiz kontroller
sonucunda kötü niyetli insanlar hangi hayvandan elde edildiğini bilmediğimiz veya çok
düşük kaliteli etleri piyasaya verebilmektedir. Sağlıklı, güvenli ve kaliteli et ancak
standartlara uygun olarak kontrol ve analizle anlaşılır.

Bu modülde geçen öğrenme faaliyetlerini bitirdiğinizde tekniğine uygun olarak ette
duyusal kontrol, kokuşma testi, pH tayini, balıklarda tazelik kontrolü yapabilme yeterliğini
kazanacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak ette duyusal kontrolleri
yapabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan et işletmelerini ziyaret ederek yapılan kontrolleri

gözlemleyiniz.

1. ETTE DUYUSAL MUAYENE

1.1. Etin Bileşimi ve Özellikleri

Kasaplık (büyükbaş, küçükbaş vb.) ve kanatlı (tavuk, hindi, kaz, ördek, bıldırcın,
devekuşu vb.) hayvanlar ile balıkların karkaslarından elde edilen insan tüketimi için uygun
tüm parçalar et olarak ifade edilmektedir.

Genelde etler kırmızı ve beyaz et olarak ikiye ayrılır. Sığır, koyun, keçi etleri kırmızı
et olarak kabul edilirlerken tavuk, hindi gibi kümes hayvanları ile balıkların etleri beyaz et
olarak değerlendirilir. Etlere kırmızı ya da beyaz rengi veren “miyoglobin” denilen
proteinlerdir. Beyaz ette miyoglobin miktarı çok azdır.

Etin kimyasal yapısı ve bileşimi, kalite özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Etin başlıca bileşenleri su, protein, yağ ve inorganik maddelerdir. Az oranda da karbonhidrat,
organik asitler, vitaminler ve enzimler bulunur. Et bileşimi hayvanın türüne, ırkına, yaşına,
cinsiyetine, beslenme şekline ve kesimden önceki muamelelere bağlı olarak değişir.

Kasaplık Hayvan % Su % Protein % Yağ % Mineral Madde

Sığır 60–70 19 21.7 0.9

Dana 70 19.7 9.5 1

Koyun 56.3 16.4 26.4 0.8

Keçi 70 19.5 7.9 1

Piliç 71.1 19.8 7.5 1.6

Balık 64 15 1-22 0.8-2

Tablo 1.1: Hayvan türlerine göre et bileşenleri

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Et, beslenme açısından hayvansal kökenli besin maddeleri arasında önemli bir yere
sahiptir. Her şeyden önce et, önemli bir protein kaynağıdır. Bunun dışında et, önemli oranda
lipitler, mineral maddeleri ve vitamin (A ve B kompleks) içerir.

Etin kuru maddesinin büyük bir kısmını protein oluşturur. Etler organizma tarafından
sentezlenemeyen ve mutlaka gıdalarla dışarıdan alınması gereken eksojen (esansiyel)
aminoasitleri bünyesinde bol miktarda bulundurur. Bu aminoasitler et başta olmak üzere
sadece hayvansal gıdalarda yeterli ve dengeli oranda bulunmaktadır. İnsan, bitkisel
proteinlerle günlük alınması gereken proteini almış olsa bile bu durum, vücudun protein
ihtiyacının karşılandığı anlamına gelmez. Çünkü bitkisel proteinler, eksojen aminoasitler
bakımından fakirdir. Et proteini, biyolojik değeri yüksek bir proteindir. Gıda maddelerindeki
proteinin oranı kadar önemli olan bir diğer durum, alınan proteinlerin vücut tarafından ne
kadarının değerlendirilebildiğidir. Biyolojik değer olarak tanımlanan bu özellik, ette oldukça
yüksektir.

Etlerdeki yağ miktarı ve bileşenleri hayvanın türüne, ırkına, yaşına ve beslenme
şekline göre değişir. Hayvan vücudunda yağlar kas içinde, kas lifleri arasında, kaslar
arasında, deri altında ve iç organların çevresinde bulunur. Bazı koyun ırklarında kuyrukta,
devede hörgüçte, kanatlılarda ise deri altında birikir. Tavuk ve hindi etinin toplam yağ
içeriği, kırmızı etlere göre daha düşüktür. Hayvansal yağlar, doymuş yağ asitleri içerir; bu
nedenle bitkisel yağlardan daha serttir. İyi beslenen kasaplık hayvanlarda yağlar, kas lifleri
arasında birikir ve ete mermerimsi bir görüntü verir. İşte etin kendine özgü lezzet ve aroması
büyük ölçüde bu yağlardan kaynaklanır.

Resim 1.1: Et çeşitleri

Et, karbonhidrat açısından fakir bir besindir. Ette bulunan karbonhidratların beslenme
açısından önemi yoktur.

Mineral maddeler etin yaklaşık % 1’ini oluşturur. Et; çinko, demir ve bakır açısından
iyi bir kaynaktır. Fosfor, potasyum ve magnezyum bakımından ise yeterlidir. Et, aynı
zamanda iyi bir vitamin kaynağıdır. Ette A, B1, B2, B6, B12 ve E vitaminleri bulunmaktadır.
B12 vitamininin önemli kaynaklarından biridir.
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1.2. Et Analizleri ve Önemi

Etlerin kalitesi, elde edildiği hayvanların türü, ırkı, yaşı, cinsiyeti, beslenme ve sağlık
durumu, kesim işlemlerinin sağlıklı şartlarda yapılıp yapılmadığı ve kesim sonrası etlerin
usulüne uygun olarak saklanıp saklanmadığı gibi birçok faktörle doğrudan bağlantılıdır. Etin
sağlıksız hayvanlardan elde edilmesi, hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulmaması, uygun
olmayan koşullarda saklanması veya çeşitli ilaç ve kimyasalların katılması gibi durumlar
etin kalitesini bozmakta ve insan sağlığını olumsuz etkilemektir.

Mevcut mevzuatlara göre hayvanların kesim öncesi, kesim sırasında ve kesim sonrası
kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır. Kontrolü yapılan karkaslar
damgalanmaktadır.

Mezbaha, et kombinası ve kesim yerlerinde kesilen ve veteriner hekimce kontrol
edilen etlerden hastalıksız olanlar, sağlığa zararsız damgası ile mühürlenir. Koyun ve
sığırlarda mor-mavi; keçi, manda, deve ve domuzlarda kırmızı mürekkep kullanılır.
Damgalarda hayvanın nevi, kesim yerinin ismi, kod numarası, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığınca verilen sıra numarası bulunur. Etin özelliğine göre;

 Şartsız olarak yenilmesine karar verilen etler, 3,5 cm çapında daire şeklindeki;

 Gıda kıymeti düşük etler, bir kare içerisindeki 3,5 cm çapındaki daire
şeklindeki;

 İmhası mecburi etler, kenarları 5 cm olan eşkenar üçken şeklindeki;

 Fenni işlem yapıldıktan sonra yenilecek etler, kenarları 4 cm olan kare
şeklindeki

damgalarla mühürlenir. Damgalar vücudun iki tarafına omuz, göğüs, karın, but veya sağrı
bölgeleri üzerine vurulur.

Etlerde yapılan başlıca analizler şunlardır:

 Duyusal analizler: Etlerin kontrolüne duyusal muayene ile başlanır. Muayene
için gelen et; dokunularak, koklanarak, kesilip kesit yüzeyine, rengine bakılarak
kendi türünün özellikleriyle karşılaştırılıp değerlendirilir.

 Kimyasal analizler: Kokuşmanın olup olmadığını anlamak için yapılır. Ayrıca
etin yağ, nem, kül oranları ile ete tuz ve diğer yabancı maddelerin katılıp
katılmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan testleri kapsar.

 Mikrobiyolojik analizler: Etlerde mikroorganizma üremesi olup olmadığını,
olanların çeşitlerini, sayılarını tespit etmek için yapılır ve insan sağlığını bozucu
etkisinin olup olmadığı, varsa derecesi araştırılır. Mikrobiyolojik analizlere
yardımcı olarak toksikolojik analizler de yapılabilir.

 Serolojik analizler: Etin hangi hayvan türüne ait olduğunu tespit etmek için
serolojik analizler yapılır.
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1.3. Numune Alma ve Analize Hazırlama

Numunenin geçerli yöntem, uygun araç gereç kullanımı ile bütün kütleyi temsil
edecek şekilde alınmış olması gerekir. Hatalı numune ile ne kadar hassas ve tekniğine uygun
çalışılırsa çalışılsın analiz sonucu hatalı olur.

Et, yapısı gereği homojen bir yapı göstermediğinden tarımsal ürünler içerisinde
numune almada en fazla zorluk yaşanan ürünlerin başında gelmektedir. Etlerden numune
alınırken şu hususlara dikkat edilmelidir:

 Tek başına paketlenmiş veya hazırlanmış ağırlıkları 2 kg'ı geçmeyen et
parçalarında bir paket veya parçanın tümü numune olarak alınır.

 Karkaslar veya ağırlıkları 2 kg'ı geçen et parçalarında (kasaplık hayvan kol, but
ve karkasları gibi) mümkün olduğunca daha önce kesilmiş olan yerlerden ve ete
en az zarar verecek biçimde parçalar alınarak 500–1000 g ağırlığında numune
oluşturulur. Karkas veya büyük et parçasından alınan numunenin bütünü temsil
etmesi çok zordur. Bu nedenle oldukça fazla sayıda parça alınarak numune
oluşturulmalıdır.

 Kemik seviyesinde, derinde oluşan kokuşmaların nedenlerini anlamak amacı ile
yapılacak bakteriyolojik muayeneler için derin kas numuneleri, karkasın
bozulma görülen kısmından paslanmaz çelik, steril kesicilerle veya
dondurulmuş etlerde matkapla alınmalıdır.

 Şüpheli durumlarda satış yerlerinden örnek alınırken tam durumdaki etten iki
adedi bütün olarak alınır. Biri şahit numune olarak soğukta muhafaza edilir.

Numuneler; mümkün olduğu kadar aseptik koşullarda alınmalı, uygun bir numune
kabına konularak bir tutanakla laboratuvara sevk edilmelidir. Alınan numunelerin en geç 2
saat içerisinde laboratuvara ulaştırılması gerekir. Gönderme süresinin 2 saati aşacağı
durumlarda numunelerin ısı derecesi 4–9 °C olan kaplarda taşınması veya gönderilmesi
sağlanmalıdır.

1.4. Ette Duyusal Kontroller

Hayvanların kesilip yüzülmesinden ve iç organlarının uzaklaştırılmasından sonra
kalan gövdelerine karkas adı verilir. Karkasların içerdiği et, yağ ve kemik miktarlarının
birbirlerine oranları hayvan yetiştiriciliği ve et verimi açısından önemlidir. Karkasların
kalitesi, karkasın şekline (genel durumu, dış görünüş, et kemik oranı gibi) yağlılık durumuna
(yağ miktarı, kalitesi, rengi ve dağılımı) ve et kalitesine (etin rengi, dokusu, tekstürü,
mermerleşme derecesi, kemiklerin rengi, yapısı gibi) göre belirlenir.

Hayvan kesildikten sonra yaşamsal fonksiyonları aniden durmadığı için kasların ete
dönüşümü belli bir zaman almaktadır. Kan dolaşımının tamamen durması ile hücrelere besin
maddelerinin ulaşması ve hücrede oluşan metabolik artıkların uzaklaştırılması durur.
Kesimden sonra kasta meydana gelen değişiklikler arasında en önemlisi rigor motristir. Kas
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elastikiyetini ve gerilme özelliğini yitirir, kasılır ve vücut sertleşir. Ölüm sertliği veya katılığı
da denen bu olayda sertlik bir iki gün sürer. Bu dönemde pH (7 civarından 5,5 civarına)
düşer, etin sıcaklığı (37.4 °C’den 39.4 °C’ye) yükselir.

Resim 1.2: Karkas

Kaslarda meydana gelen ölüm sertliğinin enzim aktivasyonu sonucu kaybolmasına
olgunlaşma (otoliz) denir. Olgunlaşma ve kas proteinlerinin denatüre olması kası bir
dereceye kadar yumuşatır. Bu dönemde et gevrek ve yumuşak bir hâl alarak etin lezzet ve
yapısı gelişir. pH= 6–6.2’ye yükselirken serbest su oranı ve su aktivitesi artar, et tüketime ve
işlenmeye hazır hâle gelir.

Duyusal muayenede etlerin renk, görünüş, koku gibi fiziki özellikleri incelenir. Bu
öğrenme faaliyetinde kasaplık ve kanatlı hayvan etlerinde duyusal muayene anlatılacaktır.
Balıkların duyusal muayenesi bu modülün dördüncü öğrenme faaliyetinde anlatılacaktır.

1.4.1. Renk ve Görünüş

Etin rengi, tür ve ırka göre farklı olduğu gibi aynı ırka ait hayvanlarda verilen yeme,
hayvanın cinsiyetine, yaşına göre de farklılıklar gösterir. Ayrıca kanatlı hayvanların et
rengini kesim öncesi şartlar ve işleme teknikleri de etkilenmektedir.

Sığır eti parlak kiraz kırmızısı, at eti koyu kırmızı, kuzu ve koyun eti açık kırmızıdan
koyu tuğla kırmızısı, dana eti pembe-kırmızı renktedir. Kasaplık hayvanların etleri, süt
emdikleri devrede beyaz, soluk-kırmızı renktedir.
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Resim 1.3: Taze sığır eti Resim 1.4: Taze kuzu eti Resim 1.5: Taze dana eti

Et rengi, kasta mevcut pigment (myoglobin) düzeyi ile ilişkilidir. Et kesildiğinde
myoglobin havayla temas eder başka bir ifadeyle oksidasyona uğrar, etin orijinal rengi
oluşur. Kesimden sonra et uzun süre hava ile temas edince rengi koyulaşır. Çünkü uzun süre
hava ile temas sonucu etin yüzeyi kurur. Bu durum, etin yüzeyindeki pigment
konsantrasyonun artmasına dolayısıyla etin koyu bir renk almasına neden olur. Uzun bir
süreçten sonra muhafaza koşullarına bağlı olarak taze et yüzeyi hoşa gitmeyen
kahverengimsi bir görünüm alır. İleri derecede oksidasyon neticesinde yeşilimsi, sarımsı
veya çok açık renklerde hoş olmayan et renkleri meydana gelir. Et rengi, kokuşmanın en
belirgin göstergelerinden biri olması ile sadece duyusal değil tüketici sağlığı açısından da
son derece önemlidir.

Etin yumuşaklığına hayvanın cinsi, yaşı, beslenme şekli, dokular arası yağ birikimi,
kas proteinlerinin su toplama derecesi etki eder. Boyun ve bacak gibi hayvanın hareket eden
kısımlarında bağ dokusu fazladır ve bu etler diğer kısımlara göre daha serttir. Et yüzeyinde
bazen mikrobiyal faaliyetlerinden dolayı sümüksü bir yapı oluşur. Et yüzeyi kayganlaşır. Et
görünüşünün kaba ve pürüzlü değil kadifemsi bir yapıda olması arzu edilir. Etlerin
yenilebilir yumuşaklıkta olması için rigor-mortis (ölüm sertliği) olayının gerçekleşmiş
olması gerekir.

1.4.2. Tat ve koku

Her hayvan türünün eti kendine özgü tat ve kokudadır. Tavuk eti ile hindi eti veya
koyun eti birbiri ile kıyaslanamaz. Taze et, laktik asitten kaynaklanan kendine has hafif
ekşimsi bir kokuya sahiptir. Yaşlı hayvan etleri genç olanlara göre daha keskin bir kokuya
sahiptir. Et, kendine has kokuda olmalı; ağır kokmamalıdır.

Ette kokunun oluşumunda en çok rol oynayan faktörlerden biri de muhafaza
şartlarıdır. Sağlıklı koşullarda muhafaza edilmemiş etlerde mikrobiyal üreme ve faaliyete
bağlı olarak kokuşma daha kısa sürede başlamaktadır. Aynı mikrobiyal faaliyet yağlarda
oksidasyona yol açarak ekşimsi ve kötü kokuya neden olabilmektedir. Bu tip koku sığır
etinde ekşimiş yağ, koyun etinde keçimsi, domuz etinde ise peynirimsi olarak
belirtilmektedir. Bu kokular, ısıl işlemle daha belirgin hâle gelir.
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Etin lezzeti üzerinde hayvanın türü, ırkı, yaşı, cinsiyeti, beslenme şekli, çevre şartları,
kesim öncesi ve kesimde yapılan iş ve işlemler ile depolama etkilidir. Etin kalitesi üzerinde
yemin de büyük tesiri vardır. Sığırlar fazla miktarda ve uzun zaman küspelerle
beslendiklerinde etlerinin ve yağlarının fiziksel ve kimyasal içerikleri dolayısıyla da lezzeti
üzerinde kötü tesirler hissedilir.

Rigor-mortis ette olgunlaşmanın ön aşamasıdır. Etler büyük parçalar hâlinde soğuk
hava depolarında veya soğuk bir ortamda bir-iki gün bırakılırsa yumuşar, koku ve lezzeti
daha hoş olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak ette duyusal kontrolleri
yapınız.

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Et numunesi, eldiven, bistüri

İşlem Basamakları Öneriler

 Etin rengini kontrol ediniz.
 Kontrol işlemlerini aydınlık bir

ortamda yapmaya özen gösteriniz.
 Etin renginin hayvan tür ve çeşidine

göre farklılık gösterdiğini dikkate
alınız.

 Birden fazla kişinin (panelist) rengi
kontrol etmesine önem veriniz.

 Etin görünüşünü kontrol ediniz.

 Kontrol işlemlerini aydınlık bir
ortamda yapmaya özen gösteriniz.

 Parmağınızla ete basınç uygulayarak
sertliğini değerlendiriniz.

 Et yüzeyinin kaba ve pürüzlü değil
kadifemsi bir yapıda, renginin parlak
ve canlı olmasının kalite göstergesi
olduğunu unutmayınız.

 Etin kokusunu kontrol ediniz.

 Kontrol işlemlerini temiz, kokusuz bir
ortamda yapmaya özen gösteriniz.

 Birden fazla kişinin (panelist) kokuyu
kontrol etmesine önem veriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Etin hangi hayvan türüne ait olduğunu tespit etmek için aşağıdaki analizlerden hangisi
yapılır?
A) Duyusal analizler
B) Serolojik analizler
C) Mikrobiyolojik analizler
D) Histolojik ve fiziksel analiz

2. Aşağıdakilerden hangisi dana etinin rengini ifade eder?
A) Parlak kiraz kırmızısı
B) Koyu kırmızı
C) Açık kırmızı-koyu tuğla kırmızısı
D) Pembe-kırmızı renk

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Genelde etler kırmızı ve beyaz et olarak ikiye ayrılır.
B) Tavuk, hindi gibi kümes hayvanlarının etleri beyaz et olarak kabul edilir.
C) Sığır, koyun, keçi ve balık etleri kırmızı et olarak kabul edilir.
D) Beyaz ette miyoglobin miktarı çok azdır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

4. İyi beslenen kasaplık hayvanlarda yağlar kas lifleri arasında birikir ve ete
……………….. bir görüntü verir.

5. Şartsız olarak yenilmesine karar verilen etler, 3,5 cm çapında ………. şeklindeki,
fenni işlem yapıldıktan sonra yenilecek etler kenarları 4 cm olan ………. şeklindeki
damgalarla mühürlenir.

6. Hayvanların kesilip yüzülmesinden ve iç organlarının uzaklaştırılmasından sonra arda
kalan gövdelerine ………… adı verilir.

7. Kaslarda meydana gelen ölüm sertliğinin enzim aktivasyonu sonucu kaybolmasına
……………. denir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak ette kokuşma testi
yapabileceksiniz.

 Normal taze eti oda şartlarında belli bir süre bekleterek meydana gelen

değişimleri gözlemleyiniz.

 Etlerde kokuşma tespit metotlarını araştırınız.

2. ETTE KOKUŞMA TESTİ

2.1. Kokuşma Testinin Amacı ve Önemi

Kesimden sonra etlerde çeşitli biyokimyasal olaylar gerçekleşir. Bu dönemde önce
enzim faaliyetleriyle sonra mikroorganizmaların etkisiyle ette zamanla gevşeme, yumuşama,
bozulma süreci başlar.

Dokuların, mikroorganizmaların etkisi olmaksızın kendi enzimleriyle ölüm sertliğinin
kaybolarak yumuşamasına olgunlaşma (otoliz), mikroorganizma faaliyetleri sonucu
bozulmasına ise kokuşma denir. Olgunlaşma sürecinde etin yapısı gevrek, yumuşak bir hâl
alıp tüketime ve işlemeye hazır hâle gelir. Kokuşma da ise et kullanılamayacak duruma gelir.

Kokuşma sürecinde;
 Ette bulunan enzim ve mikroorganizmaların faaliyetleri sonucu proteinler

aminoasitlere, aminoasitler de azotlu ve hidrojenli bileşiklere parçalanır.
 Aminoasitlerin parçalanması sonucu amonyak, hidrojen sülfür gibi bileşikler

açığa çıkar ve etin kötü kokmasına neden olur.
 Kokuşma sırasında et kahverengiden yeşile kadar değişen bir renk alır.

Kesim ve kesim sonrasında hijyen ve sanitasyona uyulmaz ve etler uygun olmayan
şartlarda muhafaza edilirse kokuşma hızlanır. Etlerde kokuşma, dış ve iç olmak üzere iki
farklı şekilde görülebilir.

 Dış kokuşma: Dış kokuşmaya uğramış etlerin dış yüzeyleri yumuşak ve
yapışkan bir şekil alır. Et, parlak kırmızı rengini kaybederek mat grimsi veya
yeşilimsi bir renge dönüşür. İleri safhalarda bu renk, etin içine doğru yayılır.
Tipik kokuşma kokusu hissedilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 İç kokuşma: Et şişmiş, kabarmış olup yumuşak bir hâl alır. Bakır kırmızısı
veya yeşilimsi siyah renktedir. Bu etlerde gaz toplanması, tiksindirici koku ve
bozuk yağ kokusu hissedilir.

2.2. Kokuşma Tespit Metotları

Etlerde kokuşmanın varlığının belirlenmesi amacıyla eber testi, nessler testi, kurşun
asetat testi gibi basit var-yok testleri yapılmaktadır.

2.2.1. Nessler Çözeltisi ile Amonyak Tespiti

Kokuşmaya bağlı olarak ette meydana gelen amonyağın nessler reaktifi ile tespit
edilmesi esasına dayanır.

 Kullanılan araç gereçler
 Petri kutusu
 Pipet veya damlalık

 Kullanılan kimyasal ve çözeltiler
 Nessler çözeltisi: 16 g potasyum iyodür (KI), 24 g civa iyodür (HgI2), 75

g potasyum hidroksit (KOH) 560 ml suda çözündürülerek hazırlanır.

Yapılışı: Bir petri kutusuna muayenesi yapılacak numuneden bir parça konur. Üzerine
nessler çözeltisinden birkaç ml dökülür. Kokuşma varsa numune üzerinde birkaç dakika
içinde portakal renginden koyu portakal kahverengi renge kadar değişen bir renk oluşur.

Resim 2.1: Nessler testinde kokuşmuş ve taze numunelerde oluşan renkler

2.2.2. Kurşun Asetat ile Hidrojen Sülfür Aranması

Kokuşmaya bağlı olarak ette meydana gelen hidrojen sülfürün kurşun asetat ile
belirlenmesi esasına dayanır.
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 Kullanılan araç gereçler
 Süzgeç kâğıdı: % 10’luk kurşun asetat çözeltisine daldırılmış ve

kurutulmuş
 Petri kutusu veya tüp

 Kullanılan kimyasal ve çözeltiler
 Kurşun asetat çözeltisi: % 10'luk

 Yapılışı: Numune ince olarak kıyılır ve bir petri kutusuna konur. Petri
kutusunun kapağı içine kurşun asetatlı süzgeç kâğıdı yerleştirilir ve ağzı
kapatılarak 10–15 dakika bekletilir veya kıyılan numune bir tüpe konur, ince
yaprak hâlinde kesilmiş kurşun asetatlı süzgeç kâğıdı tüpe daldırılır (et ile temas
etmeyecek şekilde) ve bir ucu tüpün kenarına gelecek şekilde ağzı bir tıkaçla
sıkıca kapatılarak 10–15 dakika bekletilir. Kâğıt üzerinde beliren siyah renk,
kokuşma olduğunu gösterir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak et numunesinde kokuşmanın
belirlenmesi amacıyla nessler çözeltisiyle amonyak tespiti yapınız.

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Bıçak, petri kabı, nessler çözeltisi, et
numunesi

İşlem Basamakları Öneriler

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına

uyunuz.
 Çalışma ortamını, kullanacağınız

araç gereçleri ve çözeltileri
hazırlayınız.

 Et numunesinden bir dilim kesiniz.

 Bıçağı dikkatli kullanınız.
 Et numunesini ince dilim hâlinde

almaya özen gösteriniz.

 Kesilen parçayı petri kabına koyunuz.
 Petri kutusunun temiz ve kuru

olmasına dikkat ediniz.
 Numunenin üzerine nessler çözeltisi dökünüz.

 Pipet veya damlalık kullanınız.

 Oluşan rengi gözlemleyiniz.

 Oluşan renge göre değerlendirme
yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki testlerden hangisi etlerde kokuşma varlığının belirlenmesi amacıyla
yapılmaz?
A) Eber testi
B) Nessler testi
C) Fehling testi
D) Kurşun asetat testi

2. Aşağıdakilerden hangisi nessler çözeltisinde bulunmaz?
A) KI
B) HCl
C) HgI2

D) KOH

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3. Et dokularının mikroorganizmalar tarafından bozulmasına ……………. denir.

4. Kokuşmaya bağlı olarak ette meydana gelen amonyağın tespitinde numune üzerine
………….. çözeltisinden birkaç ml dökülür.

5. Kurşun asetatlı kâğıt üzerinde beliren …………. renk kokuşma olduğunu gösterir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise
Y yazınız.

6. ( ) Kesim ve kesim sonrasında hijyen ve sanitasyona uyulmaz ve etler uygun
olmayan şartlarda muhafaza edilirse kokuşma hızlanır.

7. ( ) Kokuşma sırasında et portakal renginden siyaha kadar değişen bir renk alır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak ette pH tayini yapabileceksiniz.

 pH değeri ile et kalitesi arasındaki bağlantıyı araştırınız.

 Etlerde pH tayininin yapılışını araştırınız.

3. ETTE pH TAYİNİ

3.1. Amacı ve Önemi

pH değeri, et ve et ürünlerinin özelliklerini etkileyen önemli bir parametredir.
Özellikle su tutma kapasitesi, tat, renk, yumuşaklık, raf ömrü gibi özellikleri etkiler.

Canlı hayvanda pH 7,1-7,3 civarında iken kesimle birlikte 7,0’ye daha sonra çeşitli
etkenlerle 24 saat içerisinde 5,5–6,0’ya kadar düşmektedir. Etlerde pH düşmesine neden olan
en önemli etken organizmada var olan karbonhidratlardan ve özellikle glikojenden laktik asit
oluşumudur. Normal etlerde et pH’ı 5,5-6,0 aralığındadır.

Etin pH’ı etin rengine göre koyuluğunu tanımlamada da kullanılmaktadır. pH’ı 5,5-6,0
olan etler normal, pH’ı 6,0-6,5 olan etler koyu (DFD), pH’ı 5,1 olan etler soluk (PSE) et
olarak değerlendirilmektedir.

Kesim sırasında hayvanların kaslarında glikojen düzeyi düşükse normal asitlenme
gerçekleşmediğinden karkasın rengi koyulaşır. Bu etler, koyu renkli et ya da yüksek pH’lı et
olarak veya koyu, sert ve kuru anlamına gelen DFD et olarak tanımlanır. Et rengi koyu
kırmızıdan siyaha kadar değişen bir aralığa sahiptir. Ayrıca yapıları serttir ve su tutma
kapasiteleri yüksektir. Bakteriyel gelişme çok hızlı olduğu için raf ömrü normal ete göre
daha kısadır. Normal pH’lı etlerle karşılaştırıldıklarında aroma ve tatları daha düşüktür. pH’ı
5,1 olan PSE (pale, soft, exudiative) etler ise soluk, yumuşak, ıslak bir yapıdadır.

pH değeri, etlere uygulanacak teknolojik işlemler ve işleneceği ürün açısından büyük
önem taşımaktadır. pH’ın 24 saatte ulaşacağı son değer etin olgunlaşma, yumuşaklık, su
tutma kapasitesi, şişme özelliği, üründe renk oluşumu, renk stabilitesi, ürün randımanı ve
ürün dayanıklılığı gibi teknolojik özellikleri ile yakından ilgilidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA



18

3.2. Kullanılan Araç Gereçler

 Bıçak
 pH metre

3.3. Yapılışı

Et numunesinin farklı noktalarından bıçakla kesikler açılarak ölçümün yapılacağı
yerler oluşturulur. Kesiklerin birinden numunenin sıcaklığı ölçülerek pH metrenin sıcaklığı
numunenin sıcaklığına ayarlanır. pH metrenin elektrodu et numunesinde açılan kesiklere
batırılarak pH değeri okunur. Aynı noktada tekrar ölçüm yapılarak değerlerin ortalaması
alınır. Aynı nokta için elde edilen iki değer arasındaki fark 0,15 pH biriminden çok
olmamalıdır. Bu şekilde tekrarlanabilirlik sağlanmışsa iki ölçümün ortalaması sonuç olarak
kaydedilir.

Et numunesinin diğer noktalarından da aynı şekilde ölçüm yapılarak sonuçlar
kaydedilir. Ölçüm işlemleri tamamlandıktan sonra farklı noktaların ölçüm değerlerinin
ortalaması alınarak numunenin pH değeri belirlenir.

Resim 3.1: Ette pH ölçümü

Ölçüm işlemleri tamamlandıktan sonra elektrotlar, önce dietil eter sonra etilalkol ile
ıslatılmış pamuk ile temizlenmeli sonrasında saf su ile yıkanmalıdır.

Et işleme sektörü için özel olarak geliştirilmiş, etin üzerinde delik veya kesik açmadan
ölçüm probuyla doğrudan ete daldırılarak ölçüm yapabilen pH cihazları geliştirilmiştir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak ette pH tayini yapınız.

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Bıçak, pH metre, et numunesi

İşlem Basamakları Öneriler

 Analiz öncesi hazırlık yapınız.
 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Laboratuvar araç gereçlerini

hazırlayınız.

 Numunede ölçümün yapılacağı noktaları
hazırlamak için bıçakla kesikler açınız.

 Bıçağı dikkatli kullanınız.
 Numunenin farklı noktalarında

kesikler açmaya önem veriniz.

 Kesiklerden birinde numunenin sıcaklığını
ölçerek pH metrenin sıcaklığını numune
sıcaklığına ayarlayınız.

 Numune sıcaklığı ile pH metre
sıcaklığının aynı olmasına dikkat
ediniz.

 Elektrodu kesik açılan noktaya batırarak
pH’ı ölçünüz.

 Elektrodun temiz olmasına dikkat
ediniz.

 Elektrodu yavaş bir şekilde batırınız.
 Ölçtüğünüz değerleri kaydetmeyi

unutmayınız.

 Ölçümü aynı noktada tekrarlayarak
değerlerin ortalamasını alınız.

 Aynı nokta için elde edilen iki değer
arasındaki farkın 0,15 pH biriminden
daha az oluncaya kadar ölçüm yapınız.

 Ölçümü diğer noktalar için de tekrarlayarak
değerlerin ortalamasını alınız.

 Her nokta için iki defa ölçüm yaparak
ortalamasını almayı unutmayınız.

 Bütün noktaların ortalamasını almayı
unutmayınız.

 Ölçümde kullandığınız elektrodu, önce
dietil eter sonra etilalkol ile ıslatılmış
pamuk ile temizleyip sonrasında saf su
ile yıkamayı unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi kesimden hemen sonra kaslarda oluşan pH değeridir?
A) 7,0
B) 5,5
C) 8,0
D) 6,0

2. Etlerde pH düşmesine neden olan en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aminoasitlerin bulunması
B) Yağların dehidrasyonu
C) Laktik asit oluşumu
D) Mikroorganizma faaliyetleri

3. Etlerde pH değeri etlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisini etkilemez?
A) Su tutma kapasitesi
B) Yumuşaklık
C) Raf ömrü
D) Yağ içeriği

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

4. Normal etlerde et pH’ı ……………. aralığındadır.

5. Etlerde pH değeri okunurken aynı noktada tekrar ölçüm yapılarak değerlerin
ortalaması alınır. Aynı nokta için elde edilen iki değer arasındaki fark ……… pH
biriminden çok olmamalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak balıklarda tazelik kontrolü
yapabileceksiniz.

 Piyasada satılan balıkları satış yerlerinde inceleyip duyusal testlerle tazeliklerini

araştırınız.

 Balıklardan kaynaklanan zehirlenmeleri ve nedenlerini araştırınız.

4. BALIKLARDA TAZELİK KONTROLÜ

4.1. Balık Etinin Bileşimi ve Özellikleri

Balık etinin ana bileşenleri su, yağ ve proteindir. Karbonhidrat miktarı çok düşüktür.
Kaliteli protein, yağ ve yağda eriyen vitaminler bakımından önemli bir kaynaktır. Balık eti,
büyüme çağındaki çocukların, hamile ve emziren kadınların, kalp damar hastalarının ve
hayvansal yağ tüketimine dikkat etmesi gereken tüm bireylerin güvenle tüketebileceği bir et
çeşididir.

Balık %Su %Yağ %Protein % Mineral Maddeler

Mezgit 78-83 0.1-0.2 15-19 1.7

Kefal 75 3.9 19.5 1.4

Hamsi 75 3.0 20 1.3

Alabalık 70-79 1.2-10.8 18.8-19.1 1.8

Sazan 67 9.0 22.0 1.3

Tablo 4.1: Balık çeşitlerinin bileşenleri

Genelde beyaz etli balıklarda % 70–85, kırmızı etli balıklarda % 70–75 oranında su
bulunur. Bazı balıklarda bu oran % 50-60’a kadar düşer. Balıklarda yağ oranı arttıkça su
oranı düşer. Bu nedenle yağ oranı düşük olan mezgit, sudak ve dil balığı gibi beyaz etli
balıklarda su oranı yüksektir. Aynı türe ait yavru ve genç bireylerde su oranı yüksek, yağ
oranı düşüktür. Balık yaşlandıkça yağ oranı artar.

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Balığın türüne, cinsiyetine, yaşına, mevsime, beslenme durumuna ve yaşadığı ortama
bağlı olarak yağ oranı değişir. Balıklar yağ oranına göre üç ayrı grupta incelenebilir. Yağ
oranı % 0-5 arasında olanlar yağsız balık, yağ oranı % 5-10 olanlar yağlı balık, yağ oranı %
10’dan fazla olan balıklar da çok yağlı balık olarak kabul edilir. Beyaz etli kalkan, mezgit,
sudak, dil balığı az yağlı balıklardandır. Alabalık, sazan, uskumru, palamut, hamsi gibi
kırmızı etli balıklar yağlı balıklardır. Yılan ve sardalya balığı ise çok yağlı balıklara örnek
verilebilir.

Balık yağları ortalama % 20 doymuş, % 80 doymamış yağ asitleri içerir. Balık yağları
bol vitamin içerdiği ve kolesterol yapmadığından tüketilmesi tavsiye edilir.

Balık etlerinde protein oranı genel olarak % 14–20 arasında değişir. Balık proteinleri
doğada bulunan hemen hemen tüm aminoasit çeşitlerini bünyesinde bulundurur.

Balık etinde karbonhidrat % 1–3 arasında bulunur. Bu karbonhidrat glikojen
formundadır. Glikojen oranı beyaz etli balıklarda daha az, kırmızı etli balıklarda daha çoktur.
Glikojen daha çok balıkların karaciğerinde bulunur.

Mineral maddeler balık etlerinde % 1–2 civarındadır. Bu maddelerin oranı balıkların
yaşı ilerledikçe bir miktar artar. Balıkların etlerinde bulunan başlıca mineral maddeler,
fosfor, kalsiyum, magnezyum, kükürt, potasyum, sodyum, iyot, klordür. Bunların dışında
mangan, çinko, bakır, silisyum ve demirde bulunur.

Balıklarda A ve D vitaminleri yanında B kompleks vitaminleri de bulunmaktadır. Az
oranda da olsa E ve K vitaminlerine de rastlanır.

Resim 4.1:Alabalık Resim 4.2:Sazan

Resim 4.3: Kefal Resim 4.4: Mezgit
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4.2. Balıklarda Tazelik Kontrolü

Balıklarda tazelik kontrolünde çeşitli duyusal, fiziksel ve kimyasal testler uygulanır.

4.2.1.Duyusal Testler

Bu metodun doğru uygulanabilmesi için tazelik hakkında karar verecek kişinin
tecrübeli olması gerekir. Özellikle balıkçılıkla ugraşan kişiler, uzun sürede kazandıkları
tecrübe ile bu konuda sağlıklı kararlar verebilirler.

Duyusal analizlerde balıkların aşağıda belirtilen şekilde değerlendirilmelidir:

 Ölüm sertliği (rigor mortis) ve elastikiyet (tekstür): Balığın vücuduna
parmağımızı bastırdığımızda o bölge çukurlaşır ve parmağımızı kaldırdığımızda
eski şeklini alırsa balık taze, çukurluk kaybolmazsa bayattır. Küçük balıklar elin
ayasına düz olarak yatırıldığında baş ve kuyruk bölgesi ele yapışıyorsa balık
bayatlamıştır.

 Ağız ve solungaçlar: Taze balıklarda ağız zor açılıp kapanır. Bayat balıklarda
ağzın açılıp kapanması kolaylaşır. Taze balıkların solungaçları pembe-kırmızı
renkte, canlı ve solungaç kapağı kapalıdır. Balıklar bayatladıkça solungaçlar
önce gri-beyaza daha sonra koyu kahverengi ve siyahlaşmaya başlar. Solungaç
yüzeyinde sümüksü bir tabaka oluşur. Solungaç kapakları da açılmaya başlar.

 Gözler: Balıkların gözleri parlak ve şeffaf ise tazedir. Balık bayatladıkça gözler
donuklaşarak parlaklığını kaybeder. Çevresinde kanlanma olur.

 Deri, yüzgeç ve pullar: Taze balıklarda deri parlaktır ve yüzeyinde şeffaf bir
mukoz tabaka vardır. Ayrıca balığın yüzgeçleri canlılığını koruyor ve vücuttan
zor kopuyorsa balıkların tazeliğine hükmedilebilir. Balıklar tazeliğini yitirdikçe
deri ve yüzgeçlerin rengi değişmeye başlar. Yüzgeç kasları yumuşadığı için
balıktan daha kolay ayrılabilir duruma gelebilir. Derideki renk değişimi önce
karın bölgesinde başlar.

 Karın bölgesi ve iç organlar: Bayat balıkların karın bölgesinde yırtılmalar ve
ezilmeler görülür. İç organları parçalanmış, bağırsakları erimiş ve koku
ağırlaşmışsa balık bayattır.

 Etin yapısı: Kırmızı etli balıkların etleri canlı kırmızı renkte, beyaz etli
balıkların etleri parlak ise balık tazedir. Bayat balıklarda etin rengi donuklaşır.
Et, kemik ve kılçıklardan kolayca ayrılmaya başlar.

 Koku: Taze balıklar genelde deniz yosunu kokusundadır. Balık bayatladıkça
amonyak, trimetil amin (TMA) ve diğer amin bileşikler oluşur. Bu bileşikler
hoşa gitmeyen, rahatsız edici bir kokuya sahiptir. Koku; balıkların baş, solungaç
ve karın bölgesinde daha yoğundur.
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Duyusal analizlerde ortalama 2,7 veya daha fazla puan alan balıklar çok taze (birinci
kalite), 2–2,7 arasında puan alan balıklar taze (ikinci kalite), 1–2 arasında puan alan balıklar
ticari (üçüncü kalite) balıklar olarak değerlendirilir.

DEĞERLENDİRİLEN
ÖZELLİKLER

VERİLEN PUAN

3 2 1 0

GÖRÜNÜŞ

DERİ

Kuvvetli parlak
renklerde, berrak
mukoza sıvısı
mevcut, renk
değişikliği yok.

Kuvvetli parlak
olmayan renklerde,
hafif bulanık mukoza
sıvısı mevcut.

Mat renklerde,
süt benzeri
mukoz sıvı
mevcut.

Cansız soluk
renklerde
bulanık mukoza
sıvısı mevcut.

GÖZLER

Kornea dış bükey
saydam, pupilla
siyah parlak
renkte.

Kornea dış bükey
hafifçe çökük hafif
yanardöner renkte,
pupilla siyah bulanık
görünüşte.

Kornea düz
yanardöner,
pupilla bulanık
görünüşte.

Kornea ortası
çökmüş süt
benzeri
görünüşte
pupilla gri
renkte.

SOLUNGAÇLAR
Parlak kırmızı
renkte, mukoz sıvı
mevcut değil.

Solgun pembe renkte
az miktarda mukoz
sıvı mevcut.

Donuk pembe
renkte, berrak
olmayan mukoz
sıvı mevcut.

Kirli boz renkte,
mukoz sıvı
mevcut.

BALIK ETİ (Karın
boşluğu açıldığında)

Mavimsi beyaz
renkte renk
değişikliği mevcut
değil.

Balmumu sarısı
renkte.

Hafif bulanık. Bulanık.

OMURGA
BOYUNCA BALIK
ETİ RENGİ

Renk değişikliği
mevcut değil.

Hafif pembe. Pembe. Kırmızı.

ORGANLAR

Böbrekler, iç
organlar ve
aorttaki kan
parlak kırmızı
renkte.

Böbrekler, iç organlar
mat kırmızı, kan
donuk renkte.

Böbrekler, iç
organlar ve kan
soluk kırmızı
renkte.

Böbrekler, iç
organlar ve kan
kahverengimsi
renkte.

DİĞER VASIFLAR

BALIK ETİ
Yüzeyi parlak sert
ve elastiki.

Sertliği ve elastikiyeti
azalmış.

Yüzey sarımsı
renkte, cansız ve
mat, hafifçe
gevşemiş.

Yüzey oldukça
pürüzlü, gevşek
ve pullar
deriden kolayca
ayrılabilir.

OMURGA

Balık etine sıkıca
tutunmuş,
ayrılacağı zaman
kolayca kırılabilir.

Balık etine sıkıca
tutunmuş.

Balık etinden
ayrılabilir.

Balık etinden
kolayca
ayrılabilir.

KOKU

DERİ
SOLUNGAÇLAR
KARIN BOŞLUĞU

Deniz yosunu
kokusu belirgin.

Deniz yosunu kokusu
azalmış.

Deniz yosunu
kokusu
kaybolmuş, hafif
asidik.

Asidik.

Tablo 4.2: Balıklarda tazelik derecesini belirlemede kullanılan duyusal analiz tablosu
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4.2.2.Fiziksel Testler

 Balık vücudu sertliğinin ölçülmesi: Balığın ölümünden kokuşmanın
oluşumuna kadar balık vücudu sürekli ve dengeli bir şekilde sertliğini
kaybederek yumuşar. Bu değişimden yararlanılarak tazelik kontrolü yapılır.
Sertlik ölçümü için çeşitli aletler geliştirilmiştir. Balık bayatladıkça alette
okunan değer düşer. Olta ile tutulan taze orkinos (ton) balığında sertlik değeri
60–65 iken bayatlamış olanında 20–25 arasındadır.

 Balık vücudunun elektriksel iletkenliğinin ölçülmesi: Balık etinin elektrik
akımı iletkenliğinden yararlanılarak tazelik kontrolü yapılabilir. Ölçüm bir
elektrik devresine balık eti yerleştirilerek yapılır ve aletin skalasında değerler
ölçülür. Genel olarak balık eti direnci 40 ohm’dan yukarı ise çok iyi, 30–40
ohm arasında iyi, 20-30 arasında orta, 20 ohm’dan küçük ise bozulmuş olarak
kabul edilir.

 Balık göz sıvısının kırılma indeksinin ölçülmesi: Balıklar taze iken gözleri
şeffaftır. Balıklar bayatladıkça göz sıvısının viskozitesi ve optik kırılması artar.

4.2.3.Kimyasal Testler

Tazeliğini kaybeden balığın bileşimi, taze balık etinin kimyasal bileşiminden farklıdır.
Et taze iken çok olan trimetil amin oksit (TMAO), protein gibi kimyasal maddelerin
miktarları et bayatladıkça azalır. Amino grup asit, trimetil amin (TMA), amonyak, uçucu asit
bileşiklerinin miktarları ise artar. Tazeliğin kaybolması ile azalan veya artan bileşiklerin
miktarları kimyasal yöntemlerle tayin edilerek balık etinin tazeliği belirlenebilir.

 Toplam uçucu baz bileşiklerinin tayini: Kimyasal yöntemle tazelik
kontrolünde kullanılan en pratik yol, toplam uçucu bazik azot bileşikleri
(TVBN) miktarının tayini ile yapılan ölçümlerdir. Et bayat ise etten çıkan
amonyak ile karışımdan çıkan HCl birleşerek beyaz renkli NH4Cl (Amonyum
klorür) dumanları oluşur.

 pH ile tazelik kontrolü: Balık canlı iken pH değeri 7,2–7,3’tür. Balık öldükten
sonra pH 5,4’e kadar düşer. pH’ın düşmesiyle kokuşma başlar ve pH tekrar
yükselir. pH 5,5 ile 6 arasında iken et tazedir. pH değeri 7 ve üzeri olan balık
kokmuştur.

 Proteinleri çöktürme yöntemiyle tazelik kontrolü: Balık eti proteinlerinin
civa-2-klorürle (HgCl2) çöktürülerek bulanıklık derecesine göre etin tazeliği
belirlenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak balıklarda duyusal yolla
tazelik kontrolü yapınız.

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Balık

İşlem Basamakları Öneriler

 Balığın derisini kontrol ediniz.

 Aydınlık ortam seçmeyi
unutmayınız.

 Balığın gözlerini kontrol ediniz.

 Balıkların göz şekline titizlikle
bakınız.

 Balığın solungaçlarını kontrol ediniz.

 Balıkların solungaçlarının rengine
dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



27

 Balığın etini kontrol ediniz.

 Parmağınızla balık vücuduna basınç
uyguladıktan sonra oluşan çukurun
eski hâline gelip gelmediğine
bakınız.

 Balığın kokusunu kontrol ediniz.

 Baş, solungaç ve karın bölgesindeki
kokunun daha yoğun olduğunu
unutmayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki bileşenlerden hangisinin miktarı balıklarda çok düşüktür?
A) Su
B) Yağ
C) Protein
D) Karbonhidrat

2. Aşağıdakilerden hangisi taze balığın özelliklerindedir?
A) Ağızları kolay açılıp kapanır.
B) Pulları tamdır ve balıktan kopması güçtür.
C) Et, kemik ve kılçıklardan kolayca ayrılmaya başlar.
D) Taze balıklar genelde asidik kokuya sahiptir.

3. Aşağıdakilerden hangisi balıklarda uygulanan fiziksel bir testtir?
A) Toplam uçucu baz bileşiklerinin tayini
B) Proteinleri çöktürme yöntemiyle tazelik kontrolü
C) Balık vücudunun elektriksel iletkenliğinin ölçülmesi
D) Hidrojen iyon konsantrasyonu ile tazelik kontrolü

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

4. Balıklarda …….. oranı artıkça su oranı düşer.

5. Balıkların gözleri ………. ve şeffaf ise tazedir.

6. Balık ………… iken pH değeri 7,2–7,3’tür.

7. Yağ oranı % 0-5 arasında olanlar balıklar ………. balık olarak kabul edilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

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

1. Et proteininin biyolojik değeri yüksektir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Et proteinlerinin vücut tarafından değerlendirilme oranı fazladır.
B) Etler eksojen aminoasitleri bünyesinde bol miktarda bulundurur.
C) Etin kuru maddesinin büyük bir kısmını protein oluşturur.
D) Ette bulunan aminoasitler yeterli ve dengeli oranda bulunmaktadır.

2. Et rengi parlak kiraz kırmızısı olan hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koyun
B) Sığır
C) At
D) Dana

3. Ette kokuşma tespitinde kurşun asetat ile aşağıdakilerden hangisi aranır?
A)Amonyum sülfür
B)Demir sülfür
C)Bakır sülfür
D)Hidrojen sülfür

4. Balıklarda yağ oranını aşağıdakilerden hangisi etkiler?
A) Balık türü
B) Beslenme
C) Balık yaşı
D) Hepsi

5. Aşağıdakilerden hangisi bayat balıklarda görülür?
A) Deniz yosunu kokusundadır.
B) Deri yüzeyinde şeffaf bir mukoz tabaka vardır.
C) Solungaçlar pembe-kırmızı renktedir.
D) Et, kemik ve kılçıklardan kolayca ayrılmaya başlar.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6. Mevcut mevzuatlara göre hayvanların kesim öncesi, kesim sırasında ve kesim sonrası
kontrolleri …………………………… tarafından yapılmaktadır.

7. Mezbaha, et kombinası ve kesim yerlerinde kesilen ve kontrol edilen etlerden
hastalıksız olanlar sağlığa zararsız damga ile mühürlenir. Koyun ve sığırlarda
…………. , keçi, manda, deve ve domuzlarda kırmızı mürekkep kullanılır.

8. Kesimden sonra et uzun süre ……….. ile temas edince rengi koyulaşır.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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9. Et görünüşünün kaba ve pürüzlü değil, ……………... bir yapıda olması arzu edilir.

10. Taze et ……… asitten kaynaklanan kendine has hafif ekşimsi bir kokuya sahiptir.

11. Kokuşma döneminde aminoasitlerin parçalanması sonucu amonyak, ………….
………….. gibi bileşikler açığa çıkar.

12. Balıklar bayatladıkça göz sıvısının ………………. ve optik kırılması artar.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise
Y yazınız.

13. ( ) Kokuşma tespiti, kalite ölçütü olarak ürünlerin tazeliği hakkında fikir edinmek
için yapılmaktadır.

14. ( ) Balıklar bayatladıkça göz sıvısının viskozitesi ve optik kırılması azalır.

15. ( ) pH’ı 5,5 ile 6 arasında olan balık eti tazedir.

16. ( ) Taze balığın vücuduna parmakla bastırıldığında o bölge çukurlaşır ve parmak
kaldırıldığında eski şeklini alır.

17. ( ) Küçük balıklar elin ayasına düz olarak yatırıldığında baş ve kuyruk bölgesi ele
yapışıyorsa balık tazedir.

DEĞERLENDİRME

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

1 B

2 D

3 C

4 Mermerimsi

5 Daire - kare

6 Karkas

7 Olgunlaşma

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 B

3 Kokuşma

4 Nessler

5 Siyah

6 Doğru

7 Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 C

3 D

4 5,5-6,0

5 0,15

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 B

3 C

4 Yağ

5 Parlak

6 Canlı

7 Yağsız

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 B

3 D

4 D

5 D

6
Veteriner
hekimler

7 Mor-mavi

8 Hava

9 Kadifemsi

10 Laktik

11 Hidrojen sülfür

12 Viskozitesi

13 Doğru

14 Yanlış

15 Doğru

16 Doğru

17 Yanlış
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