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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 541GI0023 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL/MESLEK Süt ĠĢleme/ Süt ve Süt Ürünleri Operatörü 

MODÜLÜN ADI KaĢar Peyniri 

MODÜLÜN TANIMI 
Taze ve olgun kaĢar peyniri üretim aĢamaları için gerekli bilgi 

ve becerilerin yer aldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 +( 40/8) Uygulama tekrarı süresi 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK KaĢar peyniri üretmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli bilgileri alıp, uygun ortam sağlandığında TSE ve Türk 

Gıda Kodeksine uygun olarak kaĢar peyniri üretimi 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Taze kaĢar peyniri üretebileceksiniz. 

2. Olgun kaĢar peyniri üretebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Teknoloji sınıfı, kütüphane, internet 

Donanım: Ön iĢlem makineleri, mekanik rende, döner bıçaklı 

boyut küçültme düzenekleri, metal sepetler, haĢlama kazanı, pH 

metre, kaĢkaval makineleri, kurutma odaları, raflar, kaĢar 

kalıpları, peynir teknesi, termometre, taze kaĢar üretiminde 

kullanılan tüm ortam, tuz, fırçalar, kerevetler 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri ölçmek amacıyla 

öğretmen tarafından hazırlanacak yazılı ve uygulamalı ölçme 

araçları ile değerlendirileceksiniz.  
 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Dilimlenebilir yarı sert peynirler grubundan olan kaĢar peyniri, telemenin belirli 

düzeyde asitleĢtirilmesinin ardından sıcak suda haĢlanıp yoğrulması ile elde edilen bir peynir 

türüdür. 

 

Türklerin Anadolu‟ya geliĢlerinden sonra yapmasını öğrendikleri kaĢar peyniri 

geçmiĢi ile ilgili pek çok rivayet bulunmaktadır. Ġlk kez bir musevi kız tarafından Selanik‟te 

yapıldığı bildirilen bu grup peynirlerin kaynağı Balkan ülkeleri ve Ġtalya‟dır.  

 

En kaliteli geleneksel kaĢarlar koyun sütünden üretilmektedir. Günümüzde ise inek ve 

koyun sütü karıĢtırılarak kaĢar peyniri iĢlenmektedir. Yöresel özelliklere göre bazı 

bölgelerde ilave olarak keçi sütü de kullanılmaktadır.  

 

Beslenmemizde önemli bir yere sahip olan kaĢar peyniri genellikle kahvaltılık olarak 

kullanılmasının yanı sıra çorbalarda, yemeklerde, hamur iĢlerinde, salatalarda, meze ve 

garnitür olarak, süslemelerde vb. yerlerde sıklıkla kullanılmaktadır.  

 

Bu modül ile taze kaĢar üretimi ve olgun kaĢar üretimi konularında gerekli bilgi ve 

becerileri edinecek ve çalıĢma yaĢantınızda uygulayabilme fırsatını bulacaksınız.  

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

Taze kaĢar üretebileceksiniz. 

 

 

 

 
 KaĢar peynirinin özellikleri ve kullanım alanlarını araĢtırıp sınıf ortamında 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Çevrenizdeki süt iĢletmeleri ile görüĢerek kaĢar peyniri üretiminde süte 

uygulanan ön iĢlemleri araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki süt iĢletmeleri ile görüĢerek taze kaĢar peyniri üretim aĢamalarını 

öğreniniz, edindiğiniz bilgileri dosya haline getirip, sınıf ortamında 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 ĠĢletmelerde telemenin haĢlama kontrollerini araĢtırıp, resimleyiniz. 

 

1. TAZE KAġAR ÜRETĠMĠ 
 

1.1. KaĢarın Tanımı ve Özellikleri 
 

Dilimlenebilir yarı sert peynirler grubundan olan kaĢar peyniri ülkemizde beyaz 

peynirden sonra en fazla üretilen ve sevilerek tüketilen bir süt ürünüdür. Telemenin belirli 

düzeyde asitleĢtirilmesinin ardından sıcak suda haĢlanıp yoğrulması esasıyla elde edilen 

deliksiz ve bakteriler ile olgunlaĢtırılan bir peynir çeĢididir. 

 
Resim1.1: KaĢar peyniri 

En kaliteli, geleneksel kaĢar peyniri koyun sütünden yapılmaktadır. Günümüzde ise 

yapımında inek ve koyun sütü karıĢımları tercih edilmektedir. Bazı yörelerde keçi sütü de 

eklenmektedir.  

 

Genellikle koyun sütünden yapılması ve olgunlaĢması sırasında serin ve rutubetli 

ortama ihtiyaç göstermemesi nedeniyle kaĢar peyniri üretimi ülkemizde Trakya ve Marmara 

bölgelerinin güney kısımlarında geliĢmiĢtir. Kars ve çevresinde de fazla olan koyun 

sütlerinin değerlendirilmesi amacıyla kaĢar peyniri üretimi yapılmaktadır. KaĢar kalıpları 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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genellikle doğu illerinde 6 kiloluk, Trakya illerinde ise 11-12 kiloluk ağırlıklarda 

üretilmektedir. 

 

Beslenmemizde önemli bir yere sahip olan kaĢar peyniri genellikle kahvaltılık olarak 

kullanılmasının yanı sıra çorbalarda, yemeklerde, hamur iĢlerinde, salatalarda, meze ve 

garnitür olarak, süslemelerde vb. yerlerde sıklıkla kullanılmaktadır.  

 

 

Ġyi bir kaĢar peynirinin aĢağıdaki özellikleri taĢıması gerekmektedir. Bunlar: 

 

 DıĢ görünüĢü düzgün, kehribar sarısı renginde, sert ve çok kalın olmayan bir 

kabuğa sahip olmalıdır. 

 Ġç görünüĢü sarımsı beyaz-sarı renktedir, gözeneksizdir veya çok az gözenek 

bulunabilir. 

 Orta düzeyde katı ve biraz esnektir. 

 Hafif tuzlu tadı vardır.  

 Dolgun ve oldukça keskin kokuya sahiptir. 

 Kuru madde oranı yaklaĢık olarak %58-60 civarındadır. 

 Kurumaddede yağ oranı yaklaĢık olarak %45-48 oranındadır. 

 Tuz (NaCl) oranı yaklaĢık olarak %3-5 oranındadır. 

 Randıman kullanılan süt türüne göre değiĢmektedir. Sadece koyun sütüyle 

yapıldığında 100 kg sütten 16-18 kg; inek sütünden yapıldığında ise 9-10 kg 

kaĢar peyniri elde edilmektedir. 

 

1.2. Süte Uygulanan Ön ĠĢlemler 
 

Peynir yapımında kullanılacak çiğ sütün duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve 

hijyenik niteliklerinin üstün kalitede olması gerekmektedir. Peynir yapımına uygunluğu 

belirlenen üstün kalitedeki çiğ süt daha sonra aĢağıda belirtilen ön iĢlemlerden 

geçirilmektedir. 

 

1.2.1. Sütün Temizlenmesi 
 

ĠĢletmeye gelen çiğ süt sağım yerinde süzülmüĢ olsa dahi temiz kabul edilemez. Bu 

nedenle üreticiden tankerlerle gelen süt kalite kontrolü yapıldıktan sonra mutlaka 

temizlenmelidir. 

 

Sütün temizlenmesi genellikle filtreler ve separatörler yardımıyla yapılmaktadır. 

 

 Filtrelerle: Klasik ya da borulu filtreler yardımıyla süt içerisindeki gözle 

görülebilen çöp, kir vb. yabancı maddelerin ayrılması sağlanır.  

 Separatörlerle: Gözle görülemeyen kan pıhtıları, lökosit, hücre parçaları, 

büyük bakteriler vb. yabancı maddeler sütten ayrılır. Sütün asıl temizliğinin 

yapıldığı bu iĢleme klarifikasyon denilmektedir. Bu amaçla klarifikatör adı 

verilen santrifüjlü temizleme separatörleri kullanılmaktadır.  
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Resim 1.2: Separatör 

 

(Daha detaylı bilgi için Süte Uygulanan Ön ĠĢlemler modülüne bakınız). 

 

1.2.2. Standardizasyon 
 

Sütlerin bileĢimi ırk, beslenme, laktasyon, sağım, iklim, hayvan hastalığı vb. faktörlere 

bağlı olarak değiĢiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle standardize edilmeyen sütlerden farklı 

kalitede peynirler elde edilebilmektedir. Her zaman standart ve aynı kalitede peynir elde 

edilebilmesi için iĢlenecek sütlerin yağ ve protein oranlarının standardize edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Peynire iĢlenecek sütün yağ oranının ayarlanması özellikle ekonomik açıdan gerekli 

olmasının yanı sıra yasal kurallara uygun üretim için de gerekmektedir. Yağ oranı 

ayarlamada yağlı ve yağsız sütün karıĢtırılması, yağsız süte krema ilavesi ya da fazla yağın 

krema separatörü ile alınması gibi yöntemler uygulanabilmektedir. Yağ oranının doğru 

olarak standardize edilmesi için peynir çeĢidi, imal edilecek peynirin yağ oranı, sütün protein 

oranı gibi hususların dikkate alınması gerekmektedir. (Daha detaylı bilgi için Süte 

Uygulanan Ön ĠĢlemler modülüne bakınız). 

 

1.2.3. Homojenizasyon 
 

Homojenizasyon süt yağının yüzeyde toplanmasını engellemek için süt yağının 

fiziksel olarak parçalanması iĢlemidir.  

 

Sıcaklık ve basınç etkili bir homojenizasyon için önemli kriterlerdir. Homojenizasyon 

sıcaklığı süt yağının eriyebileceği sıcaklığın üzerinde olmalıdır. Aksi takdirde yağ 

zerrecikleri tam olarak parçalanamazlar. Bunun yanı sıra aĢırı sıcaklık homojenizasyon için 

uygun değildir. Genellikle süt yaklaĢık 200 kg/cm
2
 (bar) basınç altında 55-60ºC sıcaklıkta 

homojenize edilmektedir.  

 

(Daha detaylı bilgi için Süte Uygulanan Ön ĠĢlemler modülüne bakınız). 
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Resim 1.3: Homojenizatör ve içi 

1.2.4. Baktofügasyon  
 

Çiğ sütün bakteri yükünün azaltılmasında tercih edilmektedir. Bu yöntemde hermetik 

santrifüj aracılığı ile bakteriler ortamdan uzaklaĢtırılmaktadır. Baktofügasyon yöntemi ile çiğ 

sütte yer alan bakterilerin %98‟i ortamdan uzaklaĢtırılabilmektedir. Genellikle peynire 

iĢlenecek sütlerde bulunan ve peynirlerde geç ĢiĢmeye neden olan Clostridium türlerinin 

geliĢiminin engellenmesi amacıyla uygulanmaktadır. 

 

Baktofügasyon iĢlemi sırasında süt iki kısma ayrılmaktadır. Birinci kısım temiz süt 

(bakteri ve spor içermeyen) ikinci kısım ise baktofügat (bakteri ve spor içeren) olarak 

tanımlanmaktadır. Temiz süt klasik pastörizasyon normlarında ısıl iĢleme tabi tutulmaktadır. 

Baktofügata ise 130ºC‟de 1-3 saniyelik bir ısıl iĢlem uygulanmaktadır. Isıl iĢlem sonrası 

temiz süt ile baktofügat karıĢtırılmaktadır. Bu yöntemde sütün besin değeri önemli ölçüde 

korunmakta ve bakteri yükü büyük oranda azaltılmaktadır.   

 

(Daha detaylı bilgi için Süte Uygulanan Ön ĠĢlemler modülüne bakınız). 

 

1.2.5. Isıl ĠĢlem 
 

Sütteki mevcut patojen mikroorganizmaları yok etmek ve diğer mikroorganizmaları 

uzaklaĢtırmak amacıyla ısıl iĢlem yapılmaktadır. Bunun yanı sıra peynir teknolojisinde 

olgunlaĢmada, tat ve aromanın oluĢumunda starter kültürlerin daha kolay geliĢebilmelerini 

sağlamak amacıyla da ısıl iĢlemin uygulanması gerekmektedir. 

 

Bu amaçla öncelikle analiz edilip süzülen, ön iĢlemlerden geçirilen kaĢar peynirine 

iĢlenecek süt 72-74ºC‟de 15 saniye ya da 65ºC‟de 30 dakika süreyle pastörize edilmektedir. 

Pastörizasyonu tamamlanan süt mayalama sıcaklığına (32-34ºC) soğutulmaktadır. 

 
(Daha detaylı bilgi için Süte Uygulanan Ön ĠĢlemler modülüne bakınız). 

 

1.3. Pıhtının Elde Edilmesi 
 

Mayalama sıcaklığına getirilen süte % 0.5 oranında 

“Str.thermophilus+Lb.bulgaricus” veya “Str.thermophilus+Lb.bulgaricus+Lb. casei” ya da 
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“Str.lactis+Lb.casei” bakterilerinden oluĢabilen starter kültür ve %0.01(10-15g/100litre) 

oranında kalsiyum klorür katılmaktadır. 

 

Süt 30-35 dakika süreyle kendi haline bırakılıp ön olgunlaĢması sağlanmaktadır. pH 

değeri 6.40-6.45‟e gelince 45 dakikada pıhtı kesim olgunluğuna ulaĢmayı sağlayacak oranda 

peynir mayası ile mayalanır. 
 

 
 

Resim 1.4: KaĢar mayalama, kültür ilave etme, pıhtı kırma,  inkübasyon tankları 
 

1.4. Pıhtının Kesilmesi  

 
Pıhtıyı kesme aĢamasında, oluĢan pıhtı (pH:6.30-6.35) önce 1.5-2.0 cm boyutlarda 

kesilmekte, 5-10 dakika dinlendirilmekte ve daha sonra mercimek-bezelye tanesi iriliğine (6-

7 mm) gelince kadar kırılmaktadır. Bu iĢlemler sonunda 5 dakika kendi haline bırakılarak 

pıhtı tanelerinin çökmesi sağlanmaktadır.  

 

  
Resim 1.5: Telemenin doğranması                 Resim 1.6: DoğranmıĢ teleme 

 

1.5. Peynir Altı Suyunun Ayrılması  
 

Dinlendirilen pıhtının üzerine cendere bezi serilir ve üste çıkan peynir suyunun bir 

bölümü (teknedeki süt miktarının yaklaĢık %30 kadarı) çekilir veya peynir suyu teknenin 

özel filtresi yardımıyla boĢaltılır. 
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Teknede kalan pıhtı ve peynir suyu yaklaĢık 10 dakika yavaĢ yavaĢ karıĢtırılır, bu 

aĢamada tekne çeperlerindeki buhar borularına buhar verilerek sıcaklık 36-38ºC ye (bazen 

40-42ºC) yükseltilmektedir. Ġstenen sıcaklık derecesine ulaĢıldıktan sonra karıĢtırılma iĢlemi 

15 dakika kadar sürdürülmektedir. Isıtma iĢlemi 3-4 dakikada 1ºC sıcaklık artıĢı olacak 

Ģekilde ve bu iĢlem yarım saatte tamamlanacak biçimde uygulama yapılmaktadır. Bu Ģekilde 

pıhtı tanelerinin çeperleri sertleĢir ve kasılma nedeniyle peynir suyunun ayrılması 

kolaylaĢarak asitlik artıĢı sağlanabilmektedir. 

 

1.6. Baskıya Alma (Presleme) 
 

Yeterli miktarda suyunu verip sertleĢen teleme, uygun bir pompa yardımıyla presleme 

ünitesine aktarılmakta ya da kendi özel presiyle tekne içinde preslenmektedir. Presleme 

baĢlangıcında pH 5.9-6.15‟tir. Telemenin aktarıldığı paslanmaz çelik kaplar yaklaĢık 20kg 

kapasitelidir ve içlerinde cendere bezi bulunmaktadır. Sıcak mevsimlerde asitlik hızlı 

geliĢtiğinden teleme baskılama öncesinde soğuk su ile yıkanabilmektedir. Bu Ģekilde kalan 

laktoz uzaklaĢtırılarak aĢırı asitleĢme önlenebilmektedir. 

 

Baskılamada 1kg teleme için öncelikle 1kg ağırlık uygulanır ve daha sonra bu ağırlık 

yavaĢ yavaĢ artırılarak 15 kg‟a kadar yükseltilmektedir. Baskılama iĢleminin yapıldığı ortam 

sıcaklığı 15-20ºC, toplam presleme süresi 1-2 saat kadardır. Baskılama sonrasında telemenin 

pH değeri 5.25-5.30 oranındadır. 
 

1.7. Telemenin Fermantasyonu 
 

Preslenen teleme 25-30cm uzunluğunda 15-20 cm geniĢliğinde bloklar halinde 

kesilerek üzerleri örtülüp 15-20ºC‟de fermantasyona bırakılmaktadır. Telemenin pH değeri 

5.0-5.05 (~60-65ºSH)‟e ulaĢtığında haĢlama aĢamasına geçilmektedir. 

 

 
 

Resim 1.7: Telemenin mayalama aĢaması 

 

1.8. Fermantasyon Sonunun Tespiti 
 

Telemenin haĢlama kıvamına gelip gelmediğini anlamak için aĢağıdaki kontroller 

yapılmaktadır. 
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1.8.1. Sicim Çekme Yöntemi 
 

Sicim çekme kontrolünde bir parça teleme alınarak 72-75ºC‟deki suda haĢlanmakta ve 

elle yoğrulmaktadır. Yoğrulan teleme iki ucundan çekilerek sicim gibi uzayıp uzamadığı 

gözlenmektedir. Tam fermente olan teleme 2-3 m uzayabilmektedir. Az ya da gereğinden 

fazla fermente olmuĢ teleme ise çabuk kopmakta ve pürüzlü olmaktadır. 

 

 
 

Resim 1.8: Sicim çekme kontrolü 

 

1.8.2. Yaprak Açma Yöntemi 
 

Sicim çekme kontrolünde olduğu gibi haĢlanıp yoğrulan telemenin düzgün ve 

pürüzsüz olarak yırtılmadan açılıp açılmadığı ve renginin sarımsı parlak olup olmadığı 

kontrol edilmektedir. Tam fermente olmuĢ teleme yırtılmadan açılır, pürüzsüz ve parlaktır. 

Yeterince fermente olmamıĢ teleme çok az açılmakta, aĢırı fermente olan teleme hiç 

açılmamakta ve yırtılıp parçalanmaktadır. 
 

 
 

Resim 1.9: Yaprak açma  -               Resim 1.10: Yaprak açma kontrolü 

 

1.8.3. Asitlik Tayini  
 

Yeterince fermente olan telemenin pH değeri 5.0-5.05, titrasyon asitliği ise yaklaĢık 

65ºSH düzeyine ulaĢmaktadır. HaĢlanacak telemenin pH değeri kesinlikle 4.8‟in altına 

düĢmemelidir; aksi takdirde haĢlamada ciddi problemler görülür ve haĢlama 

gerçekleĢtirilemez.  
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1.9. Telemenin HaĢlanması  
 

 
 

Resim 1.11: HaĢlama öncesi teleme tankı 

 

Fermantasyon sonrasında teleme döner bıçaklı boyut küçültme düzenekleri veya 

mekanik rendelerle 3-5 mm kalınlıkta ekmek dilimleri gibi kesilerek delikli metal sepetlere 

aktarılmaktadır. Ġçinde %5-6 tuzlu sıcak (72-75ºC veya 83-85ºC) salamura bulunan haĢlama 

tankına daldırılmaktadır. HaĢlama suyunun asitliği 10ºSH olmalıdır. HaĢlama suyuna 

daldırılan teleme burada 3-5 dakika tutulmakta ve bu sırada bir iki kez tahta sopa yardımıyla 

alt üst edilip karıĢtırılarak homojen bir karıĢım haline dönüĢtürülmektedir ( Bkn. Resim 1.12-

1.13).  

 

 
 

Resim 1.12: Küçük iĢletmelerde telemenin -  Resim 1.13: Telemenin karıĢtırılması  

         HaĢlanması 

 

 
Resim 1.14: Büyük iĢletmelerde kullanılan haĢlama- yoğurma makinesi 
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Resim 1.15: HaĢlamadan çıkan teleme 

 

1.10. Yoğurma, Tuzlama ve Kalıplama  
 

HaĢlanan teleme kütlesi daha sonra peynir iĢleme tezgâhı üzerine alınarak soğuması 

ve yoğrulması sağlanmaktadır. Kütle içinde hava kalmaması için haĢlanan teleme tıpkı bir 

ekmek hamuru gibi yoğrulmaktadır. Hamur yoğrulurken yayılır, yeniden toparlanarak kat kat 

iri tuzla tuzlanıp hamura tuz iyice karıĢana kadar dövülerek yoğrulur. Bu amaçla hamur 

birkaç kez bohça katlar gibi sarılmaktadır. Arada boĢluk kalmaması için üzerine elle 

bastırılmakta ve tekrar katlanarak francalaya benzer Ģekil verilmektedir. Daha sonra 

kullanılacak kalıpların büyüklüklerine uygun miktarda hamur kesilmekte ve her bir parça 

elde çevrilerek yuvarlanmakta ve küre biçimine dönüĢtürülmektedir. Sonrasında hızlı bir 

Ģekilde göbek bağlatma iĢlemi yapılmaktadır. Fakat bazı mandıralarda teleme haĢlandıktan 

sonra doğrudan kalıplara yerleĢtirilmekte ve kalıp içindeki hamurun fazlası elle veya oklava 

ile kesilerek kalıplanmaktadır. 

 

 
 

Resim 1. 16: KaĢar kalıpları             Resim 1.17: KaĢar kalıplama 
 

Günümüzde teknolojik alt yapısı geliĢmiĢ modern iĢletmelerde haĢlama ve yoğurma 

iĢlemleri elle yapılmamakta geliĢmiĢ düzeneklerden faydalanılmaktadır. Teleme bloklarını 

yaklaĢık 0.5 cm kalınlıkta doğrayan, kendi kazanında haĢlayıp plastik özellik kazandıran, 

yoğurup kalıplayan “Agregat” veya “KaĢkaval makineleri” olarak tanımlanan sistemler 

kullanılmaktadır. 
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Ġki tip kaĢkaval makinesi vardır: 

 

 Direkt Sistem KaĢkaval Makineleri: Teleme kıyıcı, elevatör, haĢlama kazanı, 

yoğurma ve kalıplama ünitesinden oluĢmaktadır. HaĢlama kazanının alt 

bölmesinde bulunan sıcak tuzlu suyun, kazanın üst kısmındaki helezonlar 

vasıtasıyla ilerleyen ham peynire temasıyla peynirin hamur haline gelmesi 

sağlanmaktadır. Daha sonra yoğurma bölümünde peynire suyun homojen bir 

Ģekilde yedirilmesi ve peynir lifli (fiber) yapısının geliĢtirilmesi sağlanmaktadır. 

Kalıplama bölümünde ise hamur halindeki peynirin istenilen gramajda kalıplara 

dolumu gerçekleĢtirilmektedir. 

 

 Ġndirekt Sistem KaĢkaval Makineleri: Teleme kıyıcı, elevatör, haĢlama 

kazanı, yoğurma ve kalıplama ünitesinden oluĢmaktadır. Bu sistemde haĢlama 

kazanı çift cidarlıdır ve aralarında sıcak su dolaĢımı vardır. Direkt sistemden 

farkı peynirin su ile temas etmemesi ve cidar sıcaklığının etkisiyle 

hamurlaĢtırılmasıdır.     
 

1.11. Dinlendirme ve ġiĢleme   
 

Kalıplanan peynirler göbek yeri alta gelecek Ģekilde 12-24 saat süreyle dinlendirilerek 

soğumaya bırakılmaktadır. Bu süre içinde birkaç kez (1-2 saat içinde 5-6 kez) alt üst edilerek 

çevrilmekte Ģeklin düzgünleĢmesi sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Bu esnada peynirler sıcaklığını yitirmeden önce ĢiĢlenmelidirler. ġiĢleme iĢlemi 

peynirler soğuduktan sonra yapıldığında ĢiĢ izleri kapanmamakta ve küflenme riski 

oluĢmaktadır. Peynirler henüz sıcak iken birkaç yerinden ince ĢiĢlerle delinerek kitledeki 

gazların çıkması sağlanmaktadır. 

 

 
Resim 1.18: OlgunlaĢtırma odası 

PEYNĠRLER SICAKLIĞINI YĠTĠRMEDEN 

ġĠġLEME YAPINIZ 
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1.12. Sarartma ve Kalıplardan Çıkartma 
 

ġiĢlenen kaĢar kalıpları sarartma odasında yaklaĢık 1 gün süreyle bekletilmekte, 

kalıplarından çıkartılarak yüzey kurutma odasındaki raflara belirli aralıklar konularak 

dizilmektedirler. Sabah ve akĢam birer kez olmak üzere altları kurulanarak çevrilmektedirler. 

Genellikle 1. hafta sonunda potasyum sorbat içeren çözelti ile yıkanıp, 1 gün daha bekletilip 

ambalaj bölümüne sevk edilmektedir. 
 

1.13. Ambalajlama ve Depolama 
 

 Ambalajlama:  

 

Ġçine konulan ürünü, üretim aĢamasından tüketiciye ulaĢıncaya kadar, dağıtım 

zincirindeki dıĢ etkilerden koruyan, bir arada tutarak taĢıma, depolama, dağıtım, tanıtma 

iĢlemlerini kolaylaĢtıran sargılar ve kaplar olarak tanımlanmaktadır.   

 

Peynir ambalaj materyalinin hiçbir Ģekilde ürüne dıĢ ortamdan yabancı madde, 

mikroorganizma vb. geçiĢine izin vermemesi gerekmektedir. Ambalajlama ve etiketleme 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği‟nin “Ambalajlama ve Etiketleme –ĠĢaretleme” bölümünde 

belirtilen genel kurallara uygun olarak yapılmalıdır. 

 

 
 

Resim 1.19: AmbalajlanmıĢ kaĢar peyniri 

 

Bu amaçla genellikle kaĢar peyniri ambalajı olarak plastik esaslı materyaller 

kullanılmaktadır. Genellikle polietilen, polipropilen, polivinilklorür, polisterol gibi plastik 

maddelerden yapılan ambalajlar ile ürün vakumlanarak ambalaj iĢlemi yapılmaktadır. Plastik 

esaslı ambalajlar hafif olmaları, yumuĢak olması ve kolay Ģekil verilebilmesi gibi 

özelliklerinden dolayı kaĢar peyniri ambalajında tercih edilmektedir. 

 

Ürün plastik esaslı ambalaj ile vakumlandıktan sonra üzerine firma ve ürün özellikleri 

bulunan etiket bilgileri basılmaktadır.  
 

Ambalajlanan kaĢar peynirleri +4/+10ºC ısıda depolanmaktadır. Gıdaların taĢınması 

ve depolanmasına iliĢkin Ģartlar Türk Gıda Kodeksi „Gıdaların TaĢınması ve Depolanması‟ 

bölümünde yasal bir zorunluluk olarak belirlenmiĢtir. Buna göre ambalajlanan kaĢar 

peynirlerinin depolanmasında ilgili bölüm doğrultusunda aĢağıdaki depo Ģartları 

sağlanmalıdır: 
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 Depo, daima temiz ve düzenli olmalıdır. 

 Depo havalanabilir olmalıdır. 

 Depo sıcaklığı daima 2-4°C arasında olmalı, rutubet ve nem 

bulunmamalıdır. 

 Depoda gerekli izolasyon sağlanmalıdır. 

 Depolar giyinme yerleri, yatakhaneler, lavabolar, tuvaletler, banyolar, 

idari bölüm ile dinlenme yerlerinden ayrı bir yerde bulunmalı ve amacı 

dıĢında kullanılmamalıdır. 

 Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir 

nitelikte, sıvası dökülmemiĢ, ürünlere olumsuz etkide bulunmayacak 

özellikte olmalıdır. Depo üstü tavan ve çatılar akmayı, sızmayı önlemeli 

ve gerekli yalıtım yapılmalıdır. 

 Depoda kullanılan tüm araç ve gereçler sağlam, hijyenik ve amaca uygun 

olmalı, yıkama ve dezenfeksiyon iĢlemlerinden zarar görmemelidir.  

 Deponun kapı, pencere ve diğer kısımları her türlü zararlının girmesini 

önleyecek Ģekilde olmalıdır. 

 Ġstenildiği zaman istenilen ürün grubu veya parti rahat çıkarılabilecek 

Ģekilde yerleĢtirmeli ve istifleme yapılmalıdır. 

 Çöpler depo dıĢında tutulmalı, atılacak malzeme depodan 

uzaklaĢtırılmalıdır. 

 Ürünler zeminle ve duvarla temas etmeyecek Ģekilde belirli bir 

yükseklikte ve rutubet geçirmeyen uygun malzeme üzerinde 

depolanmalıdır (Genellikle plastik veya fırınlanmıĢ ağaçtan yapılan 

paletler veya metal raflar kullanılır). 

 Depolamada ürünlerin ambalaj ve etiketinin zarar görmesi önlenmeli, 

ürün ve ambalajın özelliğine göre istifleme yapılmalıdır. 

 Ürünler toksik maddeler ve temizlik malzemeleri ile birlikte 

depolanmamalı ve taĢınmamalıdır. 

 Depolamada gerekli iĢ güvenliği önlemleri alınmalı ve çevreye zarar 

verilmemelidir. 

 Depo Ģartları Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığınca denetlenir. 

 
 

Resim 1.20: Depo iç görünümü                     Resim1.21: Depo giriĢ kapısı  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Ön iĢlemlerden geçirilen süt ile taze kaĢar peyniri üretmek için aĢağıdaki iĢlem 

basamaklarını uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ kıyafetinizi giyiniz. 

 Ellerinizi her çalıĢma öncesinde yıkayınız ve dezenfekte ediniz. 

 Araçları hazırlayınız. 
 Kullanacağınız araçları steril hale getirmeyi 

unutmayınız. 

 Sütü temizleyiniz. 

 Kullanacağınız ekipmanların 

dezenfeksiyonunu yaparken dikkatli olunuz. 

 Klarifikatörün seperasyon hızını ayarlamayı 

unutmayınız. 

 Sütün seperasyon sıcaklığında olmasına 

dikkat ediniz. 

 Sütün standardizasyonunu yapınız. 

 Sütünüzün yağ içeriğine göre yağ 

standardizasyonu yapmaya özen gösteriniz. 

 Kurumadde standardizasyonu yapmayı 

unutmayınız. 

 Sütü homojenize ediniz. 

 Homojenizatörün basıncını ayarlamayı ve 

sütü homojenizasyon sıcaklığına getirmeyi 

unutmayınız. 

 Baktofüj ile mikroorganizmalardan 

ayırınız. 
 Isı derecelerine dikkat ediniz. 

 Isıl ĠĢlem uygulayınız. 
 Isıl iĢlem normlarına uymaya özen 

gösteriniz. 

 Pıhtı elde ediniz.. 

 Mayalama sıcaklığına getirilen süte starter 

kültür ve kalsiyum klorür ilave etmeyi 

unutmayınız. 

 Sütün ön olgunlaĢması için gerekli süre ve 

pH değerini kontrol etmeyi unutmayınız. 

 Peynir mayası ekleyerek pıhtılaĢma sürecini 

takip ediniz. 

 Pıhtıyı keserek dinlendiriniz. 

 OluĢan pıhtıyı 1.5-2.0cm boyutlarda 

kesmeye özen gösteriniz.. 

 Kestiğiniz pıhtıyı 5-10 dakika dinlendirmeyi 

unutmayınız. 

 Peyniraltı suyunu uzaklaĢtırınız.   Seri ve dikkatli çalıĢmaya özen gösteriniz. 

 Pıhtıyı ısıtınız.  Isı derecelerine dikkat ediniz. 

 Telemeye baskı uygulayınız. 

(Presleyiniz) 

 pH‟a dikkat ediniz. 

 Mevsim sıcaklığını dikkate alınız. 

 Telemeyi fermente ediniz.  pH‟a dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Sicim çekerek haĢlama kontrolü 

yapınız. 

 Bir parça telemeyi haĢlayıp, yoğurup iki 

ucundan çekerek uzayıp uzamadığını 

kontrol etmeyi unutmayınız. 

 Ġyi gözlem yapınız. 

 Yaprak açarak haĢlama kontrolü 

yapınız. 

 Bir parça telemeyi haĢlayıp, yoğurup hamur 

haline getirip düzgün olarak açılıp 

açılmadığını kontrol etmeyi unutmayınız. 

 Dikkatli olunuz. 

 Asitlik kontrolü yapınız.  pH değerine dikkat etmeyi unutmayınız. 

 HaĢlama suyunu hazırlayınız. 
 HaĢlama suyunun tuz oranının %5-6 

olmasına dikkat ediniz. 

 HaĢlama suyunun sıcaklığını 

ayarlayınız. 

 HaĢlama suyunun 72-75ºC veya 83-85ºC 

olmasına dikkat ediniz. 

 HaĢlama suyunun asitliğini 

ayarlayınız. 

 HaĢlama suyunun asitliğinin 10ºSH olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 HaĢlama süresini ayarlayınız  HaĢlama süresini aĢmamaya özen gösteriniz. 

 Telemeyi haĢlayınız. 

 HaĢlama yaparken telemenin homojen 

olması için ara sıra karıĢtırmayı 

unutmayınız.  

 Yoğurarak kalıplayınız. 

 Hamuru yoğururken içinde hava 

kalmamasına dikkat ediniz. 

 Tuzun hamurun içine homojen bir Ģekilde 

dağılmasına dikkat ediniz. 

 Hamuru kalıplara uygun kesmeye özen 

gösteriniz. 

 Seri çalıĢınız. 

 Dinlendiriniz. 
 Süreye dikkat ediniz. 

 Ara sıra ters-düz etmeyi unutmayınız. 

 ġiĢleme yapınız. 
 Peynirler soğumadan ĢiĢleme yapmaya özen 

gösteriniz. 

 Sarartma yapınız. 

 Sarartma odası ısısını kontrol etmeyi 

unutmayınız 

 Süreye dikkat ediniz. 

 Kalıplardan çıkartınız. 

 Kalıplardan çıkardığınız peynirleri kurutma 

odasındaki raflara aralıklı olarak 

yerleĢtirmeye özen gösteriniz. 

 Sabah akĢam altlarını kurulayarak çevirmeyi 

unutmayınız. 

 Kurulayarak çevirme iĢlemini bir hafta 

süreyle yapmayı unutmayınız. 

 Soğutma yapınız. 

 Soğutma esnasında kalıpları alt üst etmeyi 

unutmayınız 

 Kalıpları ambalajlama birimine sevk 

etmeden önce potasyum sorbat içeren 

çözelti ile yıkayıp bir gün bekletmeyi 

unutmayınız. 
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 Ambalajlama yapınız. 

 Uygun ambalaj materyali seçmeye özen 

gösteriniz. 

 Dikkatli olunuz. 

 Depoya kaldırınız. 
 Depo sıcaklığının +4/+10ºC olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kullanılan ekipmanları temizleyerek 

dezenfekte ediniz.  

 Temiz ve hijyenik çalıĢınız. 

 Önerilen dezenfektanları kullanmaya özen 

gösteriniz. 

 Dikkatli olunuz. 

 ĠĢ güvenliği ilkelerine uyarak araç gereçleri dikkatli kullanınız. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 ĠĢ kıyafetinizi çıkarıp asınız.  

 Tek kullanımlık malzemelerinizi çıkarıp çöpe atınız. 

 Ellerinizi her çalıĢma sonrasında yıkayınız. 

 ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uyunuz.  

 Kullanılan araç ve gereçleri temizleyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı temizleyerek son kontrollerini yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları 

cevaplayarak belirleyiniz. 

 

AĢağıdaki Ģıklardan doğru olanı iĢaretleyiniz. 

 

1. En iyi kaĢar peyniri hangi süt türünden yapılmaktadır? 

A) Koyun sütü 

B) Ġnek sütü 

C) Keçi Sütü 

D) Manda sütü 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi kaĢar peynirinin özelliklerinden değildir? 

A) DıĢ görünüĢü düzgün, kehribar sarısı rengindedir. 

B) Tuz (NaCl) oranı yaklaĢık olarak %3-5 oranındadır.  

C) Hafif tuzlu tatta, dolgun ve oldukça keskin kokuya sahiptir. 

D) Kuru maddede yağ oranı yaklaĢık olarak %8-10 oranındadır. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi sütün temizlenmesi ile ilgili yanlıĢ bir ifadedir? 

A) ĠĢletmeye gelen çiğ süt sağım yerinde süzülmüĢ olsa dahi temiz kabul edilemez. 

B) Sütün asıl temizliği ince gözenekli bezlerden süzülerek yapılmaktadır. 

C) Sütün temizlenmesi genellikle filtreler ve separatörler yardımıyla yapılmaktadır. 

D) Sütün asıl temizliği klarifikasyon iĢlemi ile yapılmaktadır. 

 

4. Süt yağının yüzeyde toplanmasını engellemek için, süt yağının fiziksel olarak 

parçalanması iĢlemi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Homojenizasyon 

B) Baktofügasyon 

C) Deodorizasyon 

D) Pastörizasyon 

 

5. AĢağıdakilerden hangisinde peynire iĢlenecek sütün pastörizasyon değerleri doğru olarak 

verilmiĢtir? 

A) 65-70ºC  ‟de 15 saniye 

C) 72-74ºC  ‟de 15 saniye 

B) 70-75ºC  ‟de 30 dakika 

D) 80-82ºC  ‟de 10 saniye 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi mayalama aĢamasından sonra yapılan iĢlemdir? 

A) Pıhtı kesme ve teleme kırımı 

B) Teleme presleme 

C) Peynir suyunu alma 

D) Teleme fermantasyonu  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 19 

 

7. Pıhtıyı kesme aĢamasında oluĢan pıhtı hangi boyutlarda kesilmektedir? 

A) 0.5-0.8cm 

B) 1.5-2.0cm 

C) 4-5cm 

D) 6-7cm 

 

8. Telemenin haĢlama kıvamına gelip gelmediğini anlamada aĢağıdaki kontrollerden hangisi 

çok etkili değildir? 

A) Sicim çekme 

B) Tat kontrolü 

C) Asitlik 

D) Yaprak açma 

 

9. Kalıplanan peynirlerin dinlendirilerek soğumaya bırakılması için gerekli süre 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 3- 5 saat 

B) 5-10 saat 

C) 12-24 saat 

D) 20-30 saat  

 

10. Taze kaĢar peynirinin depolama sıcaklığı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) -4/-10ºC 

B) +4/+10ºC 

C) 0/+5ºC 

D) +10/+12ºC 

 

AĢağıda verilen cümlelerde doğru olanların yanına (D),yanlıĢ olanların yanına 

(Y) harflerini yazınız. 

 

(….) 1. Peynire iĢlenecek pastörize süt mayalama sıcaklığına (45-50ºC) soğutulur.  

(….) 2. HaĢlanacak telemenin pH değeri kesinlikle 4.8‟in altına düĢmemelidir. 

(….) 3. Ġndirekt sistem kaĢkaval makinelerinin haĢlama kazanı çift cidarlıdır ve aralarında 

sıcak su dolaĢımı vardır.  

(….) 4. Yeterince fermente olan teleme sicim çekme deneyinde 2-3 metre uzayabilmektedir. 

(….) 5. Kalıplanan peynirler soğuduktan sonra ĢiĢlenmelidir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz 
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UYGULAMALI TEST 
 

Ön iĢlemlerden geçirilen süt ile taze kaĢar peyniri üretiniz. Yaptığınız iĢlemleri 

aĢağıdaki değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz.  

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mı?   

2 Takılarınızı çıkardınız mı?   

3 Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?   

4 Araçları hazırlayarak steril hale getirdiniz mi?   

5 Sütü temizlediniz mi?   

6 Kullanacağınız ekipmanların dezenfeksiyonunu yaptınız mı?   

7 Sütün standardizasyonunu yaptınız mı?   

8 Sütü homojenize ettiniz mi?   

9 Baktofüj ile mikroorganizmalardan ayırdınız mı?   

10 Isıl iĢlem uyguladınız mı?   

11 Pıhtı elde ettiniz mi?   

12 OluĢan pıhtıyı uygun boyutlarda kestiniz mi?   

13 Yeterince dinlendiriniz mi?   

14 Peyniraltı suyunu çekerek pıhtıyı ısıttınız mı?   

15 Seri ve dikkatli çalıĢtınız mı?   

16 Isı derecelerine dikkat ettiniz mi?   

17 Telemeyi preslediniz mi?   

18 pH‟a dikkat ettiniz mi?   

19 Mevsim sıcaklığını dikkate aldınız mı?   

20 Fermente ettiniz mi?   

21 Sicim çekerek haĢlama kontrolü yaptınız mı?   

22 
Bir parça telemeyi haĢlayıp, yoğurup iki ucundan çekerek uzayıp 

uzamadığını kontrol ettiniz mi? 
  

23 Ġyi gözlem yaptınız mı?   

23 Yaprak açarak haĢlama kontrolü yaptınız mı?   

24 
Bir parça telemeyi haĢlayıp, yoğurup hamur haline getirip 

düzgün olarak açılıp açılmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

25 Asitlik kontrolü yaptınız mı?   

26 HaĢlama suyunu hazırladınız mı?   

27 HaĢlama suyunun sıcaklığını ayarladınız mı?   
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28 HaĢlama suyunun asitliğini ayarladınız mı?   

29 HaĢlama süresini ayarladınız mı?   

30 Telemeyi haĢladınız mı?   

31 Ara sıra karıĢtırdınız mı?   

32 Yoğurarak kalıpladınız mı?   

33 Seri çalıĢtınız mı?   

34 Dinlendirdiniz mi?   

35 Ara sıra ters-düz ettiniz mi?   

36 Peynirler soğumadan ĢiĢleme yaptınız mı?   

37 Sarartma yaptınız mı?   

38 Peynirleri kalıplardan çıkarttınız mı?   

39 
Kalıplardan çıkardığınız peynirleri kurutma odasındaki raflara 

aralıklı olarak yerleĢtirdiniz mi? 
  

40 Sabah akĢam altlarını kurulayarak çevirdiniz mi?   

41 Peynirleri soğuttunuz mu?   

42 
Peynir kalıplarını potasyum sorbat içeren çözelti ile yıkadınız 

mı? 
  

43 Uygun ambalaj materyali ile ambalajladınız mı?   

44 Soğuk depoya taĢıdınız mı?   

45 Kullanılan ekipmanları temizleyerek dezenfekte ettiniz mi?   

46 Önlüğünüzü çıkartıp astınız mı?   

47 Araç-gereç ve ekipman kullanimina özen gösterdiniz mi?   

48 ÇaliĢmalarinizi yaparken titiz ve dikkatli davrandiniz mi?   

49 ĠĢ kıyafetinizi çıkartıp astınız mı?   

50 ĠĢi size verilen sürede tamamladiniz mi?   

51 ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?   

52 ÇalıĢmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?   

 

 

DEĞERLENDĠRME: 
 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 

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

 

 

 

Olgun kaĢar üretebileceksiniz. 

 

 

 
 

Çevrenizdeki süt iĢletmeleri ile görüĢerek; 

 

 Olgun kaĢar peyniri üretim aĢamalarını öğreniniz, edindiğiniz bilgileri dosya 

haline getirerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Olgun kaĢar peynirinde tuzlama ve olgunlaĢtırma aĢamalarında dikkat edilecek 

hususları öğreniniz, sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. OLGUN KAġAR ÜRETĠMĠ 

 

 
 

Resim 2.1: Olgun kaĢar peyniri 

 

2.1. Ham KaĢarın Elde Edilmesi  
 

Taze kaĢar peyniri ile olgun kaĢar peyniri üretimi birbirine yakındır. Taze kaĢar 

peyniri üretim aĢamaları olan; 

 Teleme elde etme ve pıhtılaĢma, 

 Pıhtıyı kesme ve dinlendirme, 

 Peynir suyunu alma ve telemeyi ısıtma, 

 Teleme presleme, 

 Teleme fermantasyonu, 

 Fermantasyon sonunun kontrolü, 

 HaĢlama, 

 Yoğurma, 

 Kalıplama, 

 Dinlendirme ve kalıplardan çıkartma iĢlemleri olgun kaĢar peynirinde de aynen 

yapılmakta ve bu Ģekilde ham kaĢar elde edilmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Tuzlama ve Ön OlgunlaĢtırma 
 

Kalıplardan çıkartılan ham kaĢarlar 16-18ºC‟de ve %85-90 bağıl nemli koĢullarda 

tuzlama iĢlemine tabi tutulmaktadır.  

 

Kalıplardan çıkarılan peynirler ilk gün altlarına ve üzerlerine kuru tuz serpilerek yan 

yana dizilmektedirler. Ertesi gün iki kalıp üst üste konulmaktadır. Bu esnada alt üst yüzler 

çevrilerek tuzlu su ile nemlendirilmiĢ bir bez yardımıyla silinerek temizlenmekte ve ardından 

tuzlanmaktadır. Ġki gün sonra ikili kümeler üçlük yapılmakta ve bu sırada yine üsttekiler alta 

konularak yüzeyler aynı Ģekilde nemli bez ile silinmekte ve tuzlanmaktadır. Sonra dörtlü 

istifleme yapılmaktadır. Bu Ģekilde 4 gün bekletilmektedir. En son sekizli istifleme yapılarak 

iĢlem aynı Ģekilde sürdürülmektedir. Peynirlerin yüzeyinde küf geliĢiminin önlenmesi için 

zaman zaman potasyum sorbat çözeltisi ile silinmesi gerekmektedir. 

 

Tuzlama normal koĢullarda 15-20 günde yapılmaktadır. Peynire iĢlenen sütün 

asitliğinin istenenden yüksek olması durumunda tuzlama iĢlemi 7-10 gün gibi daha kısa 

sürede yapılması gerekmektedir. Buna karĢın süt çok taze ise 30-35 günde tuzlama iĢlemi 

yapılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olgun kaĢar peyniri üretiminde tuzlama iĢlemi yukarıda anlatıldığı gibi kuru tuz ile 

yapılabildiği gibi salamura hazırlanarak da yapılabilmektedir. Bu durumda kullanılacak 

salamuranın tuz oranı %18-20 ve salamurada kalma süresi ise yaklaĢık 2 gün kadardır. 

 

TUZLAMA 

9-10 cm yüksekliğindeki peynir kalıplarında 12-15, 

küçüklerde ise 8-9 kez tuzlama yapılmalıdır. 

Büyüklerde tuzlama süresi ortalama 30, küçüklerde 

ise 15-20 gün sürmelidir. 

EĞER PEYNĠRLERĠN YÜZEYĠNDE TUZ 

BELĠRTĠSĠ KALMAMIġSA VE NEM YOKSA 

TEKRAR TUZLANMAYA ĠHTĠYACI VARDIR. 
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Resim 2.2: Ham kaĢarların kalıplardan çıkartılması 

 

2.3. Asıl OlgunlaĢtırma 
 

Tuzlanan ve ön olgunlaĢmalarını tamamlayan peynirler önceden pastörize edilmiĢ 

peynir suyu içinde sert fırçalarla ovularak yıkanmakta ve süzülmeleri için kerevetlere 

dizilerek 1-2 saat bırakılmaktadır. Sonra 12-16ºC‟de ve % 85 bağıl nemli koĢullarda 30-60 

gün süreyle olgunlaĢtırılmaktadırlar. Daha sonra sıcaklık 5-6ºC ye düĢürülerek olgunlaĢmaya 

devam edilmektedir. 

 

OlgunlaĢma sürecinde kaĢarlar haftada bir kez çevrilmektedir. Peynirlerin yüzeyinde 

küflenme oluĢmuĢ ise %5‟lik tuzlu su ile yıkanmakta ve yüzeylerine zeytinyağı 

sürülmektedir. Bu Ģekilde fazla nem kaybı, aĢırı kalın kabuk oluĢumu ve çatlamalar 

önlenebilmektedir. 

 

OlgunlaĢan kaĢarlar temizlenir, ılık tuzlu su (%10-12 NaCl) ile yıkanarak kurumaya 

bırakılmaktadır. 

 

 
 

Resim 2.3-2.4: Tuzlanan olgun kaĢarların sert fırçalar ile fırçalanması 
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Resim 2.5: KaĢarların olgunlaĢmaya bırakılması 

 

 

2.4. Ambalajlama ve Depolama 
 

Kurutulan olgun kaĢar peynirleri vakum sistemde plastik esaslı ambalaj maddeleri 

vakumlanmaktadır. OlgunlaĢtırma süresince kullanılan ambalaj materyali; multilayer, 

coextruded shrink, satıĢ için kullanılan ambalaj materyali ise oriented polyamide- 

polyethylene laminasyonudur. 

 

Ambalajlanan peynirler Türk Gıda Kodeksi depolama esaslarına uygun olarak 

+4/+10ºC ısıdaki depolarda 3-10 ay süreyle depolanabilmektedirler. Depolama ile ilgili 

detaylı bilgi 1. bölümde verilmiĢtir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Ön iĢlemlerden geçirilen süt ile olgun kaĢar peyniri üretmek için aĢağıdaki iĢlem 

basamaklarını uygulayınız. 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler 

 ĠĢ kıyafetinizi giyiniz. 

 Ellerinizi her çalıĢma öncesinde yıkayınız ve dezenfekte ediniz. 

 Araçları hazırlayınız. 
 Kullanacağınız araçları steril hale getirmeye 

dikkat ediniz. 

 Süte ön iĢlemleri uygulayınız. 
 Ön iĢlem makinelerinin temiz olmasına özen 

gösteriniz. 

 Teleme elde ediniz. 

 Ön iĢlemlerden geçirilen sütü pastörize 

etmeyi unutmayınız. 

 Mayalama sıcaklığına getirilen süte starter 

kültür ve kalsiyum klorür ilave etmeyi 

unutmayınız. 

 Sütü ön olgunlaĢmaya bırakmayı 

unutmayınız. 

 Süte peynir mayası ekleyerek pıhtılaĢmaya 

bırakmaya dikkat ediniz.. 

 Pıhtıyı keserek dinlendiriniz. 

 OluĢan pıhtıyı 1.5-2.0cm boyutlarda kesmeye 

özen gösteriniz. 

 5-10 dakika dinlendirmeyi unutmayınız. 

 Peynir altı suyunu uzaklaĢtırınız.  Seri ve dikkatli çalıĢmaya özen gösteriniz. 

 Telemeyi ısıtınız.  Isı derecelerine dikkat etmeyi unutmayınız 

 Telemeye baskı uygulayınız. 

(Presleyiniz) 
 Mevsim sıcaklığını dikkate alınız. 

 Fermente ediniz.  pH‟a dikkat ediniz. 

 Sicim çekerek haĢlama kontrolü 

yapınız. 

 Bir parça telemeyi haĢlayıp, yoğurup iki 

ucundan çekerek uzayıp uzamadığını kontrol 

ediniz. 

 Ġyi gözlem yapınız. 

 Yaprak açarak haĢlama kontrolü 

yapınız. 

 Bir parça telemeyi haĢlayıp, yoğurup hamur 

haline getirip düzgün olarak açılıp 

açılmadığını kontrol ediniz. 

 Dikkatli olunuz. 

 Asitlik kontrolü yapınız.  pH değerine dikkat ediniz. 

 Telemeyi haĢlayınız. 

 HaĢlama suyunun tuz oranının %5-6 

olmasına dikkat ediniz. 

 HaĢlama suyunun 72-75ºC veya 83-85ºC 

olmasına dikkat ediniz. 

 HaĢlama suyunun asitliğinin 10ºSH olup 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 27 

olmadığını kontrol ediniz. 

 HaĢlama süresini aĢmamaya özen gösteriniz.  

 HaĢlama yaparken telemenin homojen olması 

için ara sıra karıĢtırmayı unutmayınız.  

 Yoğurarak kalıplayınız. 

 Hamuru yoğururken içinde hava 

kalmamasına dikkat ediniz. 

 Tuzun hamurun içine homojen bir Ģekilde 

dağılmasına dikkat ediniz. 

 Hamuru kalıplara uygun kesmeye özen 

gösteriniz. 

 Seri çalıĢınız. 

 Dinlendiriniz. 
 Süreye dikkat ediniz. 

 Ara sıra ters-düz etmeyi unutmayınız. 

 ġiĢleme yapınız. 
 Peynirler soğumadan ĢiĢleme yapmaya özen 

gösteriniz. 

 Sarartma yapınız. 

 Sarartma odası ısısını kontrol etmeyi 

unutmayınız 

 Süreye dikkat ediniz. 

 Kalıplardan çıkartınız. 

 Kalıplardan çıkardığınız peynirleri kurutma 

odasındaki raflara aralıklı olarak 

yerleĢtirmeye özen gösteriniz. 

 Tuzlama yapınız. 

 Kuru tuz ya da salamura ile tuzlama 

aĢamalarına dikkat ederek tuzlama yapmayı 

unutmayınız. 

 Zaman zaman potasyum sorbat çözeltisi ile 

peynirleri silmeye ihmal etmeyiniz. 

 Tuzlama süresine dikkat ediniz. 

 Çevirme yapınız. 
 Sabah akĢam altlarını kurulayarak çevirmeyi 

unutmayınız 

 Ön olgunlaĢtırma yapınız. 

 Isı derecesine dikkat ediniz. 

 Tuzlanan kalıpların ön olgunlaĢma sürelerine 

dikkat ediniz. 

 KaĢarları çevirmeyi unutmayınız. 

 Küf geliĢimini önlemek için kaĢarları zaman 

zaman potasyum sorbat çözeltisi ile silmeyi 

unutmayınız. 

 Asıl olgunlaĢtırma yapınız. 

 KaĢarları ön olgunlaĢma sonunda pastörize 

edilmiĢ peynir suyu içinde sert fırçalarla 

ovup yıkamayı unutmayınız. 

 Süzülmeleri için kerevetlere dizerken dikkatli 

olunuz  

 Haftada bir kez kaĢarları çevirmeyi 

unutmayınız. 

 Yüzeyde küflenme oluĢmuĢsa %5‟lik tuzlu 

suyla yıkayıp zeytinyağı sürmeyi 

unutmayınız. 
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 Ambalajlama yapınız. 
 Uygun ambalaj materyali seçmeye özen 

gösteriniz. 

 Depoya kaldırınız.  Depo sıcaklığını kontrol etmeyi unutmayınız. 

 Kullanılan ekipmanları temizleyerek 

dezenfekte ediniz.  

 Temiz ve hijyenik çalıĢmaya önem veriniz. 

 Önerilen dezenfektanları kullanmaya özen 

gösteriniz. 

 Dikkatli olunuz. 

 ĠĢ güvenliği ilkelerine uyarak araç gereçleri dikkatli kullanınız. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 ĠĢ kıyafetinizi çıkarıp asınız.  

 Tek kullanımlık malzemelerinizi çıkarıp çöpe atınız. 

 Ellerinizi her çalıĢma sonrasında yıkayınız. 

 ÇalıĢmalarınızda temizlik ve hijyen kurallarına uyunuz.  

 Kullanılan araç ve gereçleri temizleyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı temizleyerek son kontrollerini yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları 

cevaplayarak belirleyiniz. 
 

AĢağıda verilen cümlelerde boĢluklara gelebilecek uygun kelimeyi tablodan 

seçerek yazınız. 

 

1. Tuzlama aĢamasında; peynirlerin yüzeyinde küf geliĢmemesi için zaman zaman 

…………………………………çözeltisi ile silinmesi gerekmektedir. 
 

2. Normal koĢullarda tuzlama …………….. günde yapılmaktadır. 
 

3. OlgunlaĢma sürecinde; peynirlerin yüzeyinde küflenme oluĢmuĢ ise %5‟lik tuzlu su ile 

yıkanmakta ve yüzeylerine …………………. sürülmektedir. 
 

4. Olgun kaĢar peyniri …………….ºC‟lik depolarda 3-10 ay süreyle depolanabilmektedir. 
 

5. Olgun kaĢar peyniri üretiminde taze kaĢar peyniri üretimine ek olarak kuru tuzlama ve 

………………………  aĢamaları yapılmaktadır. 

 

potasyum sorbat  sirke 30-40 zeytinyağı 2-4 

mayalandırma 15-20 olgunlaĢtırma 4-10 tuzlu su 

 

AĢağıda verilen cümlelerde doğru olanların yanına (D),yanlıĢ olanların yanına 

(Y) harflerini yazınız. 

 

(….) 1. Kalıplardan çıkartılan ham kaĢarlar 0-10ºC‟de ve % 85-90 bağıl nemli koĢullarda 

tuzlama iĢlemine tabi tutulmaktadır.  

(….) 2. Tuzlanan ve ön olgunlaĢmalarını tamamlayan peynirler önceden pastörize edilmiĢ 

peynir suyu içinde sert fırçalarla ovularak yıkanmaktadırlar. 

(….) 3. Olgun kaĢar peyniri üretiminde tuzlama iĢlemi kuru tuz ile yapılabildiği gibi 

salamura hazırlanarak da yapılabilmektedir. 

(….) 4. Kurutma aĢamasında olgunlaĢan kaĢarlar temizlenip, ılık sirkeli su ile yıkanarak 

kurumaya bırakılmaktadır.      

(….) 5. KaĢar peynirinde randıman kullanılan süt türüne göre değiĢmektedir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Ön iĢlemlerden geçirilen süt ile olgun kaĢar peyniri üretiniz. Yaptığınız iĢlemleri 

aĢağıdaki değerlendirme tablosuna göre kontrol ediniz.  

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?   

2 Takılarınızı çıkardınız mı?   

3 Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?   

4 Araçları hazırlayarak steril hale getirdiniz mi?   

5 Süte ön iĢlemleri uyguladınız mı?   

6 
Mayalama sıcaklığına getirilen süte starter kültür ve kalsiyum 

klorür ilave ettiniz mi? 
  

7 Sütü ön olgunlaĢmaya bıraktınız mı?   

8 Peynir mayası ekleyerek pıhtılaĢmayı sağladınız mı?   

9 Teleme elde ettiniz mi?   

10 Pıhtıyı keserek dinlendirdiniz mi?   

11 OluĢan pıhtıyı 1.5-2.0cm boyutlarda kestiniz mi?   

12 5-10 dakika dinlendiriniz mi?   

13 Peynir altı suyunu çekerek telemeyi ısıttınız mı?   

14 Seri ve dikkatli çalıĢtınız mı?   

15 Isı derecelerine dikkat ettiniz mi?   

16 Telemeyi preslediniz mi?   

17 pH‟a dikkat ettiniz mi?   

18 Mevsim sıcaklığını dikkate aldınız mı?   

19 Fermente ettiniz mi?   

20 Sicim çekerek haĢlama kontrolü yaptınız mı?   

21 
Bir parça telemeyi haĢlayıp, yoğurup iki ucundan çekerek uzayıp 

uzamadığını kontrol ettiniz mi? 
  

22 Ġyi gözlem yaptınız mı?   

23 Yaprak açarak haĢlama kontrolü yaptınız mı?   

24 
Bir parça telemeyi haĢlayıp, yoğurup, hamur haline getirip 

düzgün olarak açılıp açılmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

25 Asitlik kontrolü yaptınız mı?   

26 pH değerine dikkat ettiniz mi?   

27 Telemeyi haĢladınız mı?   

28 Telemeyi haĢlarken ara sıra karıĢtırdınız mı?   

29 Yoğurarak kalıpladınız mı?   

30 Seri çalıĢtınız mı?   

31 Dinlendirdiniz mi?   

32 Ara sıra ters-düz ettiniz mi?   
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33 Peynirler soğumadan ĢiĢleme yaptınız mı?   

34 Sarartma yaptınız mı?   

35 Peynirleri kalıplardan çıkarttınız mı?   

36 
Kalıplardan çıkardığınız peynirleri kurutma odasındaki raflara 

aralıklı olarak yerleĢtirdiniz mi? 
  

37 Sabah akĢam altlarını kurulayarak çevirdiniz mi?   

38 
Kuru tuz ya da salamura ile tuzlama aĢamalarına dikkat ederek 

tuzlama yaptınız mı? 
  

39 Zaman zaman potasyum sorbat çözeltisi ile kaĢarları sildiniz mi?   

40 Tuzlama süresine dikkat ettiniz mi?   

41 Ön olgunlaĢtırma yaptınız mı?   

42 Tuzlanan kalıpların ön olgunlaĢma sürelerine dikkat ettiniz mi?   

43 
KaĢarları ön olgunlaĢma sonunda pastörize edilmiĢ peynir suyu 

içinde sert fırçalarla ovup yıkadınız mı? 
  

44 Süzülmeleri için kerevetlere dizdiniz mi?   

45 Asıl olgunlaĢtırma yaptınız mı?   

46 Haftada bir kez kaĢarları çevirdiniz mi?   

47 Kurutma yaptınız mı?   

48 
OlgunlaĢan kaĢar peynirlerini ılık tuzlu su ile yıkayarak 

kurumaya bıraktınız mı? 
  

49 Ambalajlama yaptınız mı?   

50 Soğuk depoya taĢıdınız mı?   

51 Kullanılan ekipmanları temizleyerek dezenfekte ettiniz mi?   

52 Önlüğünüzü çıkartıp astınız mı?   

53 Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?   

54 ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?   

55 ĠĢ kıyafetinizi çıkartıp astınız mı?   

56 ĠĢi size verilen sürede tamamladınız mı?   

57 ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?   

58 ÇalıĢmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

UYGULAMALI TEST 
 

AĢağıda verilen iĢlem basamakları doğrultusunda olgun kaĢar peyniri üretimi yapınız. 

“KaĢar Peyniri” modül‟ü ile kazandığınız yeterlilikleri aĢağıdaki kriterlere göre ölçünüz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?   

2 Takılarınızı çıkardınız mı?   

3 Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi?   

4 Araçları hazırlayarak steril hale getirdiniz mi?   

5 Süte ön iĢlemleri uyguladınız mı?   

6 
Mayalama sıcaklığına getirilen süte starter kültür ve kalsiyum 

klorür ilave ettiniz mi? 
  

7 Sütü ön olgunlaĢmaya bıraktınız mı?   

8 Peynir mayası ekleyerek pıhtılaĢmayı sağladınız mı?   

9 Teleme elde ettiniz mi?   

10 Pıhtıyı keserek dinlendirdiniz mi?   

11 OluĢan pıhtıyı 1.5-2.0cm boyutlarda kestiniz mi?   

12 5-10 dakika dinlendiriniz mi?   

13 Peynir altı suyunu çekerek telemeyi ısıttınız mı?   

14 Seri ve dikkatli çalıĢtınız mı?   

15 Isı derecelerine dikkat ettiniz mi?   

16 Telemeyi preslediniz mi?   

17 pH‟a dikkat ettiniz mi?   

18 Mevsim sıcaklığını dikkate aldınız mı?   

19 Fermente ettiniz mi?   

20 Sicim çekerek haĢlama kontrolü yaptınız mı?   

21 
Bir parça telemeyi haĢlayıp, yoğurup, iki ucundan çekerek uzayıp 

uzamadığını kontrol ettiniz mi? 
  

22 Ġyi gözlem yaptınız mı?   

23 Yaprak açarak haĢlama kontrolü yaptınız mı?   

24 
Bir parça telemeyi haĢlayıp, yoğurup hamur haline getirip 

düzgün olarak açılıp açılmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

25 Asitlik kontrolü yaptınız mı?   

26 pH değerine dikkat ettiniz mi?   

27 Telemeyi haĢladınız mı?   

28 Telemeyi haĢlarken ara sıra karıĢtırdınız mı?   

29 Yoğurarak kalıpladınız mı?   

30 Seri çalıĢtınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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31 Dinlendirdiniz mi?   

32 Ara sıra ters-düz ettiniz mi?   

33 Peynirler soğumadan ĢiĢleme yaptınız mı?   

34 Sarartma yaptınız mı?   

35 Peynirleri kalıplardan çıkarttınız mı?   

36 
Kalıplardan çıkardığınız peynirleri kurutma odasındaki raflara 

aralıklı olarak yerleĢtirdiniz mi? 
  

37 Sabah akĢam altlarını kurulayarak çevirdiniz mi?   

38 
Kuru tuz ya da salamura ile tuzlama aĢamalarına dikkat ederek 

tuzlama yaptınız mı? 
  

39 Zaman zaman potasyum sorbat çözeltisi ile kaĢarları sildiniz mi?   

40 Tuzlama süresine dikkat ettiniz mi?   

41 Ön olgunlaĢtırma yaptınız mı?   

42 Tuzlanan kalıpların ön olgunlaĢma sürelerine dikkat ettiniz mi?   

43 
KaĢarları ön olgunlaĢma sonunda pastörize edilmiĢ peynir suyu 

içinde sert fırçalarla ovup yıkadınız mı? 
  

44 Süzülmeleri için kerevetlere dizdiniz mi?   

45 Asıl olgunlaĢtırma yaptınız mı?   

46 Haftada bir kez kaĢarları çevirdiniz mi?   

47 Kurutma yaptınız mı?   

48 
OlgunlaĢan kaĢar peynirlerini ılık tuzlu su ile yıkayarak 

kurumaya bıraktınız mı? 
  

49 Ambalajlama yaptınız mı?   

50 Soğuk depoya taĢıdınız mı?   

51 Kullanılan ekipmanları temizleyerek dezenfekte ettiniz mi?   

52 Önlüğünüzü çıkartıp astınız mı?   

53 Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?   

54 ÇalıĢmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?   

55 ĠĢ kıyafetinizi çıkartıp astınız mı?   

56 ĠĢi size verilen sürede tamamladınız mı?   

57 ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?   

58 ÇalıĢmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?   

 

 

DEĞERLENDĠRME: 

 
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise 

modülü tamamladınız, tebrik ederiz.  
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 CEVAP ANAHTARI 

 

Çoktan Seçmeli Doğru-YanlıĢ 

1. A 6. A 1. Y 

2. D 7. B 2. D 

3. B 8. B 3. D 

4. A 9. C 4. D 

5. C 10. B 5. Y 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 CEVAP ANAHTARI 

 

BoĢluk Doldurma Doğru-YanlıĢ 

1 potasyum sorbat 6 Y 

2 15-20 7 D 

3 zeytinyağı 8 D 

4 4-10 9 Y 

5 olgunlaĢtırma  10 D 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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