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AÇIKLAMALAR
KOD 541GI0145

ALAN Gıda Teknolojisi

DAL/MESLEK Zeytin İşleme/Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Operatörü

MODÜL Sofralık Zeytin Fermantasyonu

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül; fermantasyon için gerekli hazırlıkları yapmayı,
kullanılan salamurayı hazırlamayı, salamura bileşenlerini
ve bunları uygun şartlarda muhafaza etmeyi, zeytinde
fermantasyon sürecinde gerçekleşen kimyasal olayları ve
fermantasyonun başarılı olarak gerçekleşmesi için
yapılması gereken kontrolleri, olumsuz bir durumda
alacağınız tedbirleri öğrenerek, bu işlemleri yapabilme,
gerekli araç-gereçleri tanıyıp kullanabilme, basit bakım ve
temizliğini yapma bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı
öğrenme materyalidir.

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

ÖN KOŞUL Zeytin Temizleme modülünü başarmış olmak.
YETERLİLİK Fermantasyonu gerçekleştirmek.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında ilgili standart ve
yönetmeliğe uygun olarak zeytinlerin fermantasyonunu
gerçekleştirebileceksiniz.

Amaçlar
1. Salamura karışımlarını hazırlayabileceksiniz.
2. Fermantasyon tankına alınacak salamura ve zeytin

miktarını belirleyebileceksiniz.
3. Fermantasyon takibi yapabileceksiniz.
4. Salamura bileşenlerini depolayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Teknoloji sınıfı, kütüphane, internet.
Donanım: Üretim atölyesi, çeşitli kaplar (tank, bidon,
kova, küvet-leğen vb.), bıçak, kaşık, kepçe, temizlik araç-
gereçleri, zeytin, su, tuz, asit (sitrik asit/laktik asit), eleme
(kalibrasyon) makinesi, yıkama makinesi, seçme bandı,
kasa, terazi, kayıt defteri, bilgisayar, depo, termometre
(oda tipi ve laboratuvar tipi), bomemetre, pH kağıdı,
pHmetre, nemölçer.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Sınıf geçme yönetmeliğine uygun olarak modülün içinde
yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen çoktan
seçmeli test sınavları ve uygulamalı sınavlar ile kendinizi
ölçeceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek
amacıyla, uygulama faaliyetlerindeki işlem
basamaklarında gösterdiğiniz başarıya göre
değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci;

Bildiğiniz gibi zeytin meyvesi, yapısında oleuropein denilen acılık maddesi içermesi
nedeniyle işlenmeden tüketilemez. Sofralık zeytin üretiminde amaç bu maddeyi azaltarak
zeytini tatlandırmak ve salamura ile zeytine dayanıklılık kazandırarak uzun süre saklamaktır.

İşleme sırasında uygulanan bazı farklı işlemlerle farklı lezzet ve özellikte sofralık
zeytin elde etmek mümkündür. Bu yöntemlerin ortak noktası zeytinin acılığının giderilmesi
ve fermantasyon yoluyla zeytine hem aroma kazandırmak hem de dayanıklılığını artırmaktır.

Salamura içerisinde, zeytinin bünyesinde bulunan şekerin laktik asit bakterileri
tarafından parçalanarak laktik aside dönüşmesi olayına fermantasyon denir.
Fermantasyonda işlenecek sofralık zeytinin çeşidine, süreye, işletmenin üretim imkanlarına
vb. durumlara göre uygun yöntemler kullanılır. Bazı sofralık zeytin çeşitlerinde zeytinin
acılığı ön işlemlerle hızlı giderilirken bazı çeşitlerde zeytinler doğrudan salamura/tuz ile
işlenerek gerçekleşen fermantasyon sayesinde yeme olgunluğuna getirilir.

Bu modül ile fermantasyon için gerekli hazırlıkları yapmayı, kullanılan salamurayı
hazırlamayı, salamura bileşenlerini ve bunları uygun şartlarda muhafaza etmeyi, zeytinde
fermantasyon sürecinde gerçekleşen kimyasal olayları ve fermantasyonun başarılı olarak
gerçekleşmesi için yapılması gereken kontrolleri, olumsuz bir durumda alacağınız tedbirleri
öğrenerek, bu işlemleri yapabilme, gerekli araç-gereçleri tanıyıp kullanabilme, basit bakım
ve temizliğini yapma bilgi ve becerilerini kazanacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
salamura karışımlarını hazırlayabileceksiniz.

Çevrenizdeki sofralık zeytin işletmeleri çalışanlarıyla ve aile ihtiyacı için geleneksel
olarak sofralık zeytin hazırlayan kişiler ile görüşerek ve ilgili kaynakları inceleyerek;

 Salamuranın sofralık zeytin için önemi hakkında bilgi toplayınız.

 Salamura hazırlama işlemi hakkında bilgi toplayınız.

 Edindiğiniz bilgileri rapor hâlinde düzenleyerek raporlarınızı arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. SALAMURA HAZIRLAMA
Zeytin yenilebilir olgunluğu kazanması ve korunması için salamura çözeltileri

içerisinde fermantasyona bırakılır. Salamura içme suyu ile belirli oranda tuzun
karıştırılmasıyla elde edilen çözeltilerdir. Gerektiğinde salamura içerisine sirke, asetik asit,
laktik asit, sitrik asit, baharat ve aromalı bitkiler ile Gıda Kodeksi’nin izin verdiği
koruyucular da ilave edilebilir. Zeytinlerin suda eriyebilir maddeleri osmoz yoluyla suya
geçer. Böylece salamura fermantasyon için gerekli olan şeker, protein vb. maddelerce
zenginleşir ve mikroorganizma faaliyetlerine elverişli bir ortam oluşur. Salamura içerisindeki
tuz sayesinde de ortamda istenmeyen (zararlı) mikroorganizmaların gelişmesi engellenerek
fermantasyonun başarılı gerçekleşmesi sağlanır. Eğer fermantasyon başlamaz ve ortamda
laktik asit artarak pH’ı düşürmez ise tuz, meyveyi korumak için yeterli olmaz. Salamurada
esas koruyucu olan asittir. Tuzun koruyuculuğu ancak çok yüksek tuz konsantrasyonlarında
olabilir. Ancak bu oranlar meyveye zarar verir.

1.1. Salamura Bileşenleri

Salamuraların ana bileşenleri su ve tuzdur.

1.1.1. Tuz

Salamuranın en temel bileşenlerinden biri olan tuz, kaynak olarak denizlerden,
göllerden ve kayalardan elde edilir. Tuzlar renksiz, kokusuz ve kristal biçimindedir.

Tuzun kimyasal yapısı sodyum klorür (NaCl)’dür. Tuz % 39.3 oranında sodyum (Na)
ile % 60.7 oranında klorürden oluşur. Tuzun molekül ağırlığı 58,4, yoğunluğu 2.10 – 2.35
g/ml, erime noktası 80.1oC, kaynama noktası 1412ºC ’dir.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1.1.1.Tuzun Taşıması Gereken Özellikler ve Salamuraya Etkisi

Sofralık zeytin üreten işletmelerin, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin gıda
sanayinde kullanılacak tuzlarda aradığı özellikleri taşıyan; mikrobiyolojik açıdan tehlike arz
etmeyen, ambalajlı tuz kullanmaları gerekir. Bu yönetmeliğe göre tuzların taşıması gereken
özellikler şöyle sıralanabilir:

 Beyaz renkte olmalı ve yabancı madde içermemelidir.

 Rutubet miktarı en çok %2 olmalıdır.

 Sodyum klorür miktarı; katkı maddeleri hariç olmak üzere gıda sanayi tuzunda
kuru maddede en az % 97 olmalıdır.

 Tuzda asitte çözünmeyen madde miktarı, asitte çözünmeyen katkı maddeleri
hariç olmak üzere kütlece en çok % 0.5 olmalıdır.

 Tuzda suda çözünmeyen madde miktarı, suda çözünmeyen katkı maddeleri
hariç olmak üzere kütlece en çok % 0.5 olmalıdır.

Resim 1.1: Tuz

1.1.1.2. Tuz Yoğunluğunun (Konsantrasyonunun) Belirlenmesi

Resim 1.2: Bomemetre ile tuz oranının belirlenmesi



5

Tuz yoğunluğu, fermantasyonun seyrini yönlendiren ve ürün kalitesine etki eden en
önemli unsurdur. Salamuranın tuz yoğunluğu, işlenen zeytinin çeşidine (varyetesine) ve
kullanılacak işleme yöntemine göre farklılık gösterir. Tuz yoğunluğu ölçümünde pratik
olması nedeniyle genellikle bomemetre kullanılır. Bir bome %1 yoğunluğa karşılık gelir.
Salamura hazırlandığında bomemetre ile tuz yoğunluğu ölçülmelidir.

1.1.2. Su

Suların özellikleri salamuranın kalitesine etki eden önemli etkendir. Salamurada ve
diğer işlemlerde kullanılacak suların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri
açısından içilebilir nitelikte olması gerekmektedir. Suyun sürekli ve yeterli olarak
sağlanması, depolanması, basınç ve sıcaklığının kontrolü için uygun tesisat ve ekipman
bulunmalıdır.

1.1.2.1. Suyun Taşıması Gereken Özellikler ve Salamuraya Etkisi

Suyun taşıması gereken özellikler “Zeytinde Acılık Giderme” modülünde tablo
hâlinde verilmiştir.

Özellikle fermantasyon işleminde kullanılacak suyun kimyasal değerler ve
mikrobiyolojik özellikler açısından içme ve kullanma suyu niteliğinde olması gerekir. Çünkü
su içerisinde istenmeyen maddelerin bulunması fermantasyona olumsuz etki ederek
zeytinlerin bozulmalarına neden olmaktadır.

Salamurada kullanılacak sular

 Bulanık olmamalı,

 Berrak, renksiz, kokusuz ve tortusuz olmalı

 Kendine has bir tadı bulunmalı

 Zararlı kimyasal maddeler içermemeli

 Hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırılmış olmalı

 Sıcaklığı 19-20 C’ de olmalıdır.

Salamura için kullanılan suyun sağlık koşullarına uygun olması ve mikrobiyolojik
açıdan tehlike arz etmemesi gerekir. Suyun taşıması gereken en önemli özellikler; sert
olmaması, ağır metal iyonları ve fermantasyonu etkileyici yabancı tat ve koku
içermemesidir.

Salamurada istenen değerlerden fazla demir ve bakır iyonları olması istenmeyen renk
oluşumlarına, bazı tat bozukluklarına, fermantasyonun aksamasına sebep olabilir. Suların
sert olması fermantasyonda asit oluşumu sonucu salamura yüzeyinin çökelti maddelerince
kaplanarak hoş olmayan görünüş ve değişimlerin meydana gelmesine yol açar. Suda
bulunabilecek alkali özellikteki tuzlar ortam pH’ını yükselterek fermantasyonu sağlayacak
laktik asit bakterilerinin faaliyetini zorlaştırır.
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İşletmede kullanılan sularda bulunabilen veya suların dezenfeksiyonunda kullanılan
klor vb. maddelerin fazla olması fermantasyon için gereken faydalı mikroorganizmaları da
elimine edeceğinden fermantasyonu engeller ve koruyucu laktik asit oluşumu
gerçekleşemez.

1.1.2.2. Suda pH Kontrolü

Kullanılacak suyun pH= 6.5-7 kadar olmalıdır. Fermantasyon seyrinin istenilen
şekilde gerçekleşebilmesi için suyun pH’ı önemlidir. Bu nedenle salamura hazırlanırken
suyun pH seviyesi kontrol edilmelidir. pH değeri; pH metre veya pH kağıdı ile ölçülebilir.
Ancak en yaygın ölçüm yöntemi pH metre kullanımıdır.

Resim 1.3: pH metre ile suda pH ölçümü

1.1.2.3. Diğer Salamura Bileşenleri

Fermantasyon salamurası hazırlamada kullanılan yardımcı maddelerden en önemlileri;

 Şeker (glikoz veya melas gibi şekerli bileşenler)

 Sirke

 Laktik asit,

 Sitrik asit,

 Asetik asit,

 Askorbik asit,
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 Kalsiyum klorür,

 Baharat ve aromalı bitkiler

Resim 1.4: Laktik asit Resim 1.5: Asetik asit

Resim 1.6: Askorbik asit Resim 1.7: Sitrik asit

Resim 1.8: Kalsiyum klorür

1.2. Salamura Karışımı

Hazırlanan salamuranın homojen olması için salamuraya katılan bileşenlerin mutlaka
iyi karıştırılması gerekir. Bu amaçla özel olarak dizayn edilmiş salamura hazırlama tankları
kullanılabilir.

Salamura içine katılacak maddeler tank içerisine boşaltılarak tankın karıştırıcısı
(mikseri) çalıştırılır. Salamura bileşenleri su içerisinde çözünür ve homojen bir salamura elde
edilir.
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Resim 1.9: Salamura hazırlama tankları

Resim 1.10: Salamura hazırlama polyesteri

Eğer özel bir salamura hazırlama tankı mevcut değilse, salamura hazırlamak için
üzerinde eritme işlemi için delikli bir metal hazne bulunan hacmi belli polyester kaplar da
kullanılabilir. Salamuraya katılacak bileşenler bu delikli hazneye konur, üzerine su verilir.
Böylece katı salamura bileşenleri çözünür. Daha sonra bir pompa yardımıyla karıştırılarak
salamura bileşenlerinin su içerisinde homojen dağılması sağlanır.
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1.2.1. İstenen Yoğunlukta Salamura Hazırlama

Salamuranın yoğunluğu;

 Seçilen işleme yöntemine

 Zeytin (cinsine) çeşidine

 Zeytinin hasat ediliş zamanına (olgunluk derecesine)

göre farklılık göstermektedir.

Hazırlanacak salamura miktarı ve istenen yoğunluk belirlendikten sonra aşağıdaki
formül ile kullanılacak tuz miktarı hesaplanabilir;

100

X*)lt(miktarıSu
=miktarıTuz

X = İstenen tuz yoğunluğu

Örneğin;

Tuz yoğunluğu %7 olan 3000 l salamura hazırlamak istiyoruz. Kullanacağımız tuz
miktarını hesaplayalım;

1l ≈ 1 kg olduğunu kabul edersek

100

7*3000
=miktarıTuz

100

21000
=miktarıTuz

Tuz miktarı= 210 kg

1.2.2. Farklı Yoğunlukta Salamuranın Ürüne Etkisi

Fermantasyon düşük tuz yoğunluğunda hızlı, yüksek tuz yoğunluğunda daha yavaş
seyreder. Tuz yoğunluğunun çok düşük olması durumunda istenmeyen mikroorganizmaların
gelişmesi mümkün olabileceği için bozulma riski vardır. Düşük tuz oranı, bozulmalara yol
açarken yüksek tuz yoğunluğu da zeytinde kırışmalara, buruşukluklara neden olur. Bu
yüzden tuz oranının zeytin çeşidine, seçilecek işleme yöntemine, ürünün piyasaya arz
zamanına göre ayarlanması büyük önem taşır.

Farklı zeytin çeşitlerinde, farklı yoğunlukta salamura kullanılır. Örneğin; yeşil sofralık
zeytin çeşitlerinin hazırlanmasında Edremit, Domat gibi çeşitlerde % 8, memecik çeşidinde
ise % 5-6’lık salamura kullanılır. Siyah sofralık çeşitlerin hazırlanmasında ise % 10 tuz
yoğunluğu uygundur.
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Yamalak kabası, memecik gibi tuza hassas çeşitlerde yüksek tuz yoğunluğu
zeytinlerin buruşmasına neden olur. Buruşmayı önlemek amacıyla tuz aşamalı olarak
yükseltilir.

Yüksek tuz derecesine hassas olan çeşitlerin başlangıçtaki tuz bomeleri 2–3
arasında (yaklaşık % 2-3 yoğunlukta) alınır. Fermantasyon başlangıcında
oluşabilecek bozulmaları önlemek ve laktik asit bakterilerinin ortama hakim olması
için, tuzlu suya düşük miktarda (% 0.1-0.2’lik) laktik asit veya sitrik asit katılarak
ortam pH’ı 5.5 civarına getirilmelidir.

Salamura içerisindeki tuz bir müddet sonra tankın dibinde yoğunlaşır. Bu
durumda tankın üst bölgesindeki zeytinlerde bozulmalar ve tat değişikliği görülür.
Tankın üst ve alt kısımlarındaki salamura tuz yoğunluğunun aynı olması
gerekmektedir. Salamuranın tankın tüm bölgesinde homojenize (eşit oranda)
olmasını sağlamak amacı ile sirkülasyon pompaları kullanılmaktadır.

1.3. Sirkülasyon Pompası

1.3.1. Görevi

Sirkülasyon pompası tank veya havuz içerisindeki salamuranın devridaim ile sirküle
(dolanım) olmasını sağlar. Bu işlemde zeytinler tank veya havuz içerisinde kalmakta, sadece
salamura devridaim yaptırılmaktadır.

1.3.2. Yapısı

Makinenin tüm parçaları gıda üretimine uygun paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Makine bir elektrik motoru ile çalışmaktadır. Elektrik motoru, bağlı olduğu pompayı hareket
ettirerek emiş hattında vakum sağlamaktadır. Vakumlanan salamura, dönüş (çıkış) hattından
bir boru ile yine tank içerisine verilmektedir.

Resim 1.11: Sirkülasyon pompası
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1.3.3. Çeşitleri

Sirkülasyon pompası ihtiyaca göre çeşitli güç ve kapasitelerde imal edilmektedir.
Emiş borusu sayesinde pompanın hava yapması engellenmiş ve verimli çalışma sağlanmıştır.

1.3.4. Kullanımı

Resim 1.12: Sirkülasyon pompasının çalışma sistemi

Sirkülasyon pompasının emiş borusu ve dönüş borusu bağlantıları yapıldıktan sonra
elektrik motoru çalıştırılır ve sirkülasyon işlemi başlatılır. Fermantasyon tankında
sirkülasyon yapılacağı zaman dikkat edilmesi gereken en önemli husus, hava girişinin
engellenmesidir. Çünkü tank içerisinde hava olması, fermantasyonu olumsuz etkilemektedir.
Hava girişini engellemek için sirkülasyon yaptırılırken dönüş borusu salamuranın içerisine
daldırılmalıdır. Sirkülasyon işlemi tank veya havuz kapasitesine bağlı olarak karışımda
dağılımı eşit hâle getirene kadar yapılmalıdır.

1.3.5. Temizliği ve Bakımı

Makinenin periyodik olarak genel temizliğinin yapılması gerekmektedir. Sirkülasyon
işlemi sonunda buharlı su ile yıkanarak pompa temizlenmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Tuz yoğunluğu % 8 olan 60 salamura hazırlamak için aşağıda verilen işlem

basamaklarını uygulayınız. (Not: Bu salamurayı Uygulama Faaliyeti-2’de kullanabilirsiniz.)

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalışmaya başlamadan önce ve iş bitiminde ellerinizi yıkayıp dezenfekte ediniz.

 İş kıyafetinizi giyiniz.

 Önlüğünüzün mutlaka ütülü ve temiz
olması gerektiğini unutmayınız.

 Bone ve eldivenlerinizi her iş bitiminde
ve ara verdiğinizde mutlaka çıkarıp çöpe
atınız.

 İş kıyafetleriniz ile üretim alanı dışına
çıkmayınız.

 Çalışırken yüzük vb. aksesuar
takmayınız.

 Üretim alanına galoş giyerek giriniz ve
üretim alanı dışına her çıkışınızda galoşu
çıkarıp çöpe atınız.

 Kullanacağınız suyun pH’ını kontrol
ediniz.

 Suyun içilebilir nitelikte olması
gerektiğini unutmayınız.

 pH ölçümlerini kaydediniz.
 Resim 1.3’ü tekrar inceleyiniz.

 Kullanacağınız araç-gereçler ile
ekipmanların temizliğini yapınız.

 Kullandığınız kapların temiz olmasına
dikkat ediniz. (Tank/bidonları % 2’lik
sodyum karbonat –soda- kullanarak bir
fırça ile yıkayıp, iyice durulayınız).

 Uygulamalarınız sırasında hijyen ve
sanitasyon kurallarına uygun çalışınız

 Hazırlayacağınız salamura miktarı ve
yoğunluk için gerekli tuz miktarını
hesaplayınız.

 Öğrenme faaliyetinde verilen bilgileri
hatırlayınız.

 Örneğin;% 8 yoğunlukta 50 L tuzlu su
hazırlayacaksanız;
50 X 8 / 100=4 kg tuz kullanmalısınız.

 Bu salamurayı kullanacağınız yere göre
gerekirse diğer salamura bileşenlerinden
de ilave edebilirsiniz.

 Ekleyeceğiniz diğer salamura
bileşenini/bileşenlerini ve ekleyeceğiniz
oranı belirledikten sonra, tuz miktarını
hesapladığınız formülle miktar
belirleyiniz.
Örneğin; 50 l salamuraya, % 1.5
oranında sitrik asit ilave edecekseniz
50X1.5/100=0.75 kg sitrik asit
kullanmalısınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Salamurayı hazırlayınız.

 Öğrenme faaliyetinde verilen bilgileri
hatırlayınız.

 Salamura bileşenlerinin su içerisinde tam
olarak çözünmesi gerektiğini ve homojen
dağılması gerektiğini unutmayınız.

 Resim 1.9, 1.10, 1.11 ve 1.12’yi tekrar
inceleyiniz.

 Tuz ile birlikte diğer bileşenleri
katabileceğiniz gibi sonradan da ilave
edebilirsiniz.

 Salamuraya sonradan ilave yaptığınızda
sirkülasyon pompası ile tekrar karışımı
homojenize etmeyi unutmayınız.

 Salamuranın tuz yoğunluğunu
bomemetre ile ölçünüz.

 Tuz miktarını doğru hesapladığınızdan
ve herhangi bir karışıklık olmadığından
emin olmak için salamurayı hazırladıktan
sonra ve salamurayı zeytinlere
eklemeden önce kontrol amaçlı ölçüm
yapmalısınız..

 Salamurayı ağzı kapalı kaplar
içerisinde, temiz bir ortamda muhafaza
ediniz.

 Kullandığınız araç-gereçlerin temizliğini yapınız.
 Çalıştığınız ortamı temizleyiniz.
 İş kıyafetinizi çıkarınız.
 Ellerinizi yıkayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri “doğru” veya “yanlış” olarak değerlendiriniz.
Cümlelerin başındaki boşluğa “doğru” olduğunu düşünüyorsanız D, yanlış olduğunu
düşünüyorsanız Y yazarak belirtiniz.

1. ( ) Salamura hazırlarken tank içerisine tuz konur, üzerine su doldurulur.

2. ( ) Salamura bileşenlerinin su içerisinde homojen dağılması çok önemlidir.

3. ( ) Salamura tuz yoğunluğunun düşük olması, başarılı bir fermantasyon sağlar.

4. ( ) Yüksek tuz yoğunluğu, fermantasyonun daha uzun sürmesine neden olur.

5. ( ) Sirkülasyon pompasının dönüş borusu, salamura içerisine daldırılmamalıdır.

Aşağıdaki sorular için verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

6. Aşağıdakilerden hangisi salamuranın temel bileşenidir?
A) Tuz
B) Laktik asit
C) Asetik asit
D) Sitrik asit
E) Askorbik asit

7. Salamura hazırlarken kullanılan tuz yoğunluğu aşağıdakilerden hangisine göre
belirlenir?

A) Tankın büyüklüğüne
B) Tuzun özelliğine
C) Su miktarına
D) D) Diğer salamura bileşenlerine
E) E) Zeytin çeşidine

8. Hazırlayacağınız 2000 l salamuranın % 8 yoğunlukta olması için kaç kg tuz
kullanmalısınız?

A) 150 kg
B) 160 kg
C) 170 kg
D) 180 kg
E) 190 kg

9. Hazırlayacağınız 5000 l salamuranın % 9 yoğunlukta olması için kaç kg tuz
kullanmalısınız?

A) 350 kg
B) 400 kg
C) 450 kg
D) 500 kg
E) 550 kg

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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10. Salamuranın tuz yoğunluğu, bomemetre ile ölçtüğünüzde, 7.5 bome ise (yaklaşık
olarak) % kaçtır?
A) 5.5
B) 6
C) 6.5
D) 7
E) 7.5

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Verdiğiniz cevaplarınız doğru ise bir sonraki uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST

Tuz yoğunluğu % 2 olan 10 l salamura hazırlamak için gerekli işlemleri uygulayınız.
Yaptığınız işlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Yüzük, künye vb. aksesuarlarınızı çıkardınız mı?
2. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?
3. İş kıyafetinizi giydiniz mi?
4. Kullanacağınız suyun pH’ını kontrol ettiniz mi?
5. Kullanacağınız araç-gereçlerin temizliğini yaptınız mı?
6. Hazırlayacağınız salamura miktarı ve yoğunluk için gerekli

tuz miktarını hesapladınız mı?
7. İstenilen yoğunlukta salamura hazırladınız mı?
8. Salamuranın tuz yoğunluğunu bomemetre ile ölçtünüz mü?
9. Salamurayı uygun ortamda muhafaza ettiniz mi?
10. Çalışmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?
11. Kullandığınız araç-gereçlerin temizliğini yaptınız mı?
12. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?
13. Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
14. Çalışmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
15. İşi size verilen sürede tamamladınız mı?
16. Çalışmanız bittiğinde iş kıyafetlerinizi çıkardınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
fermantasyon tankına alınacak salamura ve zeytin miktarını belirleyebileceksiniz.

Çevrenizde bulunan sofralık zeytin işletmelerinde gözlem yaparak sektörde çalışanlar
ile görüşerek ve ilgili kaynakları inceleyerek;

 Fermantasyon hakkında bilgi toplayınız.

 İyi bir fermantasyon gerçekleşmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini
araştırınız.

 Edindiğiniz bilgileri rapor hâlinde düzenleyerek raporlarınızı arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. FERMANTASYON

Fermantasyon önemli bir süreçtir. Süreç; ortamda bulunan çeşitli mikroorganizmaların
rekabet içerisinde bulunduğu biyolojik çeşitliliğe sahip mikroflora görünümündedir.
Fermantasyon, zeytin mikroflorasında mevcut yararlı mikroorganizmaların zeytin etindeki
serbest şekerleri parçalayarak laktik asit ve oluşturmaları sonucu zeytinin yenebilir hale
gelmesi olayıdır.

Zeytinlerin meyve suyu, osmoz yoluyla salamuraya geçerek fermantasyon için gerekli
şeker, protein vb. maddelerle salamura zenginleşir. Böylece salamura mikroorganizma
faaliyetlerine elverişli bir hâl alır.

Fermantasyonun başlayabilmesi ve hızı;

 Ortamdaki mikroorganizma yüküne

 Ortamdaki serbest şeker miktarına

 Ortam koşullarının fermantasyondan sorumlu mikroorganizmaların çalışması
için elverişli olmasına bağlıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Salamura içinde istenen laktik asit bakterilerinin diğer istenmeyen
mikroorganizmalara hakim olabilmesi için gerekli şartlar;

 Hijyen

 Uygun sıcaklık

 Uygun pH

 Uygun tuz yoğunluğu

 Anaerobik ortam olarak sıralanabilir.

Ham zeytine acı tadı veren oleuropein, fermantasyon esnasında yavaş yavaş
parçalanır. Oleuropeinin parçalanması sonucu oluşan kullanılabilir şekerler salamuraya
geçer. Oleuropeinin alkali gibi kimyasal müdahalelerin olmadığı durumlarda parçalanması
çok yavaş seyreder. Bu nedenle natürel fermantasyon (acılık giderme işlemi uygulanmadan
zeytinlerin doğrudan salamuraya alınması ile gerçekleşen fermantasyon) daha uzun sürer.
Naturel fermantasyonda zeytinler 4-6 ay gibi bir sürede tatlanır.

Fermantasyon süresi;

 Ortam sıcaklığına

 Zeytin çeşidine

 Zeytinlerin olgunluk durumuna

 Tuz yoğunluğuna

 Yönteme (fermantasyon öncesi işlemlere) bağlı olarak farklı sürelerde
tamamlanır.

2.1. Laktik Asit Fermantasyonu

Laktik asit fermantasyonu laktik asit bakterileri tarafından gerçekleştirilir. Laktik asit
bakterileri “homofermantatif” ve “heterofermantatif” olmak üzere iki grupta toplanır.
Homofermantatif olanlar, zeytinde bulunan şekerin (en fazla glikoz olmak üzere früktoz, az
miktarda da sakkaroz ve mannitol) tamamını laktik aside dönüştürürler. Heterofermantatif
laktik asit bakterileri ise laktik asit yanında asetik asit, karbondioksit (CO2) ve etil alkol de
meydana getirir. Onun için ortamda şekeri tümüyle laktik asitde çeviren homofermantif
laktik asit bakterilerinin hakim olması istenir. Aksi hâlde şekerin bir kısmı CO2 ve etil alkole
dönüşebilir.

Laktik asit bakterilerinin gelişebilmesi için en uygun tuz yoğunluğu % 5-6’dır.
Başlangıçta en fazla % 9-10 tuz yoğunluğu kullanılabilir, zeytin ile salamura arasında
gerçekleşen ozmos sonucunda 1-2 gün içerisinde tuz yoğunluğu azalarak laktik asit
bakterileri için elverişli ortam gerçekleşir.



19

Laktik asit üreten bakterilerin en önemli familyası laktobacillaceae’dir.
Laktobacillaceae familyasının bir türü olan “laktobacillus” fermantasyon sağlar.
Laktobacillusların çoğu mikroaerofiliktir, ancak bazıları anaerobik koşullarda da gelişebilir.
Laktobacillus kendi içinde Homofermantatif ve heterofermantatif olmak üzere ikiye ayrılır.

Diğer bir laktik asit üreten bakteri familyası Streptococcaceae’dir. Streptococcaceae
familyasının üç türü laktik asit fermantasyonu gerçekleştirir.Bunlar;

 Streptococcus: Bu mikroorganizmanın önemi homofermantatif olmasından
kaynaklanmaktadır. Fakültatif anaerobtur.

 Pediococcus: Homofermantatif fermantasyon sağlar. En uygun tuz
konsantrasyonu % 5.5 civarıdır. Tuz konsantrasyonu % 10’un üzerinde
olduğunda inhibisyon etki gösterir. En uygun üreme sıcaklığı 25-32°dir.

 Leoconostuc: Heterofermantatif olması nedeniyle asetik asit, etil alkol, CO2

oluşturur. Yüksek şeker ve tuz konsantrasyonunda gelişebilir.

Fermantasyonun başlangıcında (1. aşama) leuconostoc hızlı bir şekilde gelişmektedir.
Bu aşamada henüz ortamda yeterince asit olmadığından istenmeyen mikroorganizmaların
gelişme riski vardır. Salamuradaki tuz, istenmeyen mikroorganizma gelişmesini kısmen
engeller. Tuz yoğunluğu, arttıkça istenmeyen mikroorganizmaların gelişme riski azalır.
Leuconostoc bakterileri tarafından (ilk 7-14 gün sonunda) ortam asitliği yaklaşık % 0.25’e
ulaşır. Asit ve tuz yoğunluğu, istenmeyen mikroorganizmaları inhibe eder. Böylece
fermantasyonun 2. aşaması başlamış olur. Bu aşama yaklaşık 14-21 gün sürer ve
leuconostoc ile lactobacillus’lar bir arada gelişir. Asitlik arttıkça, leuconostoclar (asitliğe
daha az dayanıklı olduğu için) yok olmaya başlar ve ortama laktobacilluslar hakim olur.
Lactobacilluslar arasında asitliğe ve tuza en dayanıklı olan lactobacillus plantarum’dur.
Lactobacillus plantarum zeytin ve turşu fermantasyonunda en etkin olan bakterilerdir. Laktik
asit fermantasyonunun son aşamasında (3. aşama) ortama lactobacillus plantarum’un hakim
olması istenir. Fermantasyon uygun şekilde gerçekleşmişse, fermantasyon sonunda pH’ın
3.8-4.0, asitliğin %1 olması gerekir.

2.2. Maya Fermantasyonu

Mayalar, fermantasyonun ileri aşamalarında ortaya çıkan mikroorganizmalardır.
Fermantatif mayaların başlıcaları torulopsis, hansenula ve saccharomyces’dir.
Fermantasyonun başlangıçında maya gelişmesi istenmez. Çünkü zeytinlerde yumuşama ve
bozulmalara neden olur. Ancak fermantasyonun sonuna doğru gelişen mayalar laktik asit
fermantasyonu tamamlandıktan sonra kalan şekeri kullanarak fermantasyonun
tamamlanmasını sağlar. Aksi hâlde zeytin bünyesinde kalan şeker ambalajlama sonrasında
üründe olumsuz etki yapacaktır. Aynı zamanda maya fermantasyonu, üründe istenilen
lezzetin oluşmasına katkı sağlar.

Oleuropeinin parçalanması ile oluşan şeker, mayalar tarafından besin kaynağı olarak
kullanılır ve oluşturdukları asit ile ortam pH’ı biraz daha düşer.
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2.3. Fermantasyon Tankları ve Havuzlar

Fermantasyonda kullanılacak tanklar; gıda maddelerinin saklanmasına uygun, insan
sağlığı ve zeytin kalitesini bozmayacak, gıdalarla kimyasal reaksiyona girmeyecek; ısıdan,
buhardan, tuzlu ve asitli sudan, alkaliden ve diğer yardımcı kimyasallardan etkilenmeyecek; ,
hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun özellikte malzemelerden yapılmış olmalıdır.
Tankların doldurma, boşaltma ve temizleme işlemlerinin rahatça yapabileceği şekilde
tasarlanması gerekir. İşletmeler, işledikleri yeşil ve siyah zeytin miktarına, işletmenin
kapladığı alana ve ihtiyaçlarına göre farklı tip ve büyüklüklerde fermantasyon tankları
kullanmaktadırlar.

Kabın ağzı; zeytinlerin su yüzüne çıkmaması için önce kafes şeklinde delikli kapak ile
kapatılır, sonra en üste zeytinin hava ile temasını kesen tipte uygun kapaklar kapatılır.
Başlangıçta gaz çıkışı olacağı için kapaklar tam olarak kapatılmadan bırakılır, sonra sıkıca
kapatılır.

İşletmenin tercihine ve yapısına göre fermantasyon için tankları

 Yer altı fermantasyon tankları,

 Yer üstü fermantasyon tankları

olarak seçilebilir.

Resim 2.1: Fermantasyon tankı delikli iç kapağı Resim 2.2: Fermantasyon tankı dış kapağı

Resim 2.3: Yer altı Fermantasyon Tankları
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Yer altı fermantasyon tankları: Bir sıra kum bir sıra beton ve tekrar bir sıra kum
içine gömülürler. Beton karışımı, taşlı ve gevşek yapıda olmalıdır. Avantajları; ısıyı daha
iyi korumaları, daha az tesis masrafı gerekmesi, devrilme risklerinin olmaması ve vana
gerektirmemeleridir. Dezavantajları; kostik ile acılık giderme işleminde kullanılamaması,
boşaltma için transfer pompasına ihtiyaç duyulması ve daha fazla işçilik gerektirmesidir.

Resim 2.4: Yer üstü fermantasyon tankları

Yer üstü fermantasyon tanklarının farklı tip ve kapasitede, farklı malzemelerden
üretilen çeşitleri vardır. Avantajları; boşaltma ve doldurma işlemleri kolaydır. Tüm
işlemlerde kullanılmaya uygun bir yapısı vardır. Zeytin, içerisine doldurulduktan sonra
zeytini tekrar taşımadan üzerinde tüm işlemler yapılabilir. Dezavantajları; tesis
masraflarının yüksek olması ve tank ısısının istenilen düzeyde tutulmasının güç olmasıdır.

Malzemelerine göre fermantasyon tankları;

 Fiberglas tanklar

 Polyester tanklar

 Plastik tanklar

olarak gruplandırılabilir.
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Resim 2.5: Fiberglas tanklar Resim 2.6: Polyester tanklar

Fiberglas, polyester ve plastik malzemelerden yapılan tankların yer altı ve yer üstü
olmak üzere farklı kapasitede ve şekillerde çeşitleri mevcuttur. Tanklar pürüzsüz ve su
geçirmeyen yüzeylere sahiptir. Tanklar; zeytinlerin su yüzüne çıkmaması için delikli kafes
şeklinde bir iç kapağa ve zeytinin hava ile temasını kesecek tipte ikinci bir kapak sistemine
sahiptir.

Resim 2.7: Plastik tanklar

Fermantasyonda kullanılan tanklar, kullanılacak diğer araç-gereç ve ekipmanlar
kullanılmadan önce ve sonra sodalı sıcak su veya Gıda Kodeksi’ne uygun dezenfektanlar ile
çok iyi yıkanıp temizlenmelidir. Zeytin fermantasyonu süresince hava temasını kesmek ve
dışarıdan istenmeyen mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek için tankların ve havuzların
kapakları kapalı tutulmalıdır.

Resim 2.8: Polyester kaplı beton havuz
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Havuzlar, genellikle 3 veya 4 m ebadında kare şeklinde, zeytinin ezilmemesi için en
fazla 2.5 m derinlikte betondan yapılır. Havuzların iç kısmı ya kireçle boyanarak ya da
polyesterle kaplanarak kullanılır. Havuzlar; su sızdırmaz şekilde basınca dayanıklı ve su
sirkülasyonunu sağlayacak özellikte yapılır. Bu havuzların zemin üstü yükseklikleri en çok
bir metre yapılmalıdır. Havuzların havayla temasını kesecek şekilde kapak sistemi
bulunmalıdır. Havuzlarda zeytin üzerine yapılacak baskı, kenet sistemi ile temin edilmelidir.
Baskının üzerinde havuzun üst kısmı plastik kafes ile kapatılarak haşerenin girmesi
engellenmelidir.

2.4. Zeytinlerin ve Salamuranın Tanklara Alınması

“Zeytinlerin İşletmeye Kabulü” modülünde de vurgulandığı gibi sofralık olarak
işlenecek zeytinlerde bazı özellikler aranır. Sofralık zeytin çeşitlerinin karakteristik
özellikleri aşağıda maddeler hâlinde verilmiştir.

 Meyve etinin nispeten fazla olması: Sofralık zeytin çeşitleri etli olmalı ve
özellikle et / çekirdek oranı 5 – 12 / 1 arasında olmalıdır.

 Uygun yağ oranı: Etin yağ içeriği düşük ve orta seviyelerde (ortalama % 20
gibi) olmalıdır. Artan yağ içeriği ürünün dokusunu istenmeyen şekilde
etkilemektedir.

 Şeker miktarı : Meyve etindeki yüksek miktardaki şeker, fermantasyon sonucu
laktik aside dönüşür, tuz ile beraber ürünü korur.

 Meyve sertliği : İşlemenin değişik safhalarında meyve etinin dayanıklılığı kalıcı
olmalıdır. Meyve etinin sıkılığını etkileyen faktörler pektinler, selüloz, lignin ve
diğer polisakkaritlerdir.

 Meyve etinin kolay ayrılması : Çiğneme sırasında veya dolgulu zeytin
yapılacağı zaman, çekirdeğin mezokarptan ( zeytin etinden ) kolay ayrılması
gerekir.

 Elastik meyve kabuğu : Epidermis ( zeytin kabuğu ) işlemenin her safhasına
dayanabilecek şekilde ince ve elastik olmalıdır.

Hasat edilen zeytinler (seçme, sınıflama, yıkama gibi), ön işlemlerden geçirildikten
sonra fermantasyon için tank veya havuz içerisine alınır.

Seçilen yönteme ve kullanılan zeytin çeşidine uygun yoğunlukta hazırlanan salamura,
zeytinlerin üzerini 10-15 cm örtecek kadar doldurulur.

Zeytinlerin hava almaması için kapak ile kapatılır ve fermantasyona bırakılır.
Fermantasyon sonucu zeytinler, acılık maddesinden arınmış ve yeme olgunluğuna gelmiş
olur.
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Resim 2.9: Salamura içinde zeytin

Tank/havuz içerisine hacminin %70’i kadar zeytin, %30’u kadar salamura alacaktır.
Buna göre tank veya havuzun içerisine alacağı zeytin miktarını ve hazırlayacağımız salamura
miktarını belirlememiz gerekir.

ÖRNEĞİN;

Tankımızın hacmi 1000 litre ise;
Zeytin miktarı= 700 kg
Su miktarı (tank hacmi-zeytin miktarı)=300 l’dir.
(1l ≈ 1 kg olduğunu kabul ediyoruz)

Zeytinlerin ve salamuranın tanklardan tanklara veya havuzdan tanklara alınması
transfer pompası ile yapılır.

2.5. Transfer Pompası

2.5.1. Görevi

Zeytinleri ve/veya salamurayı bulunduğu tanklardan çekerek işletme içerisinde
istenilen yere transfer eder. Transfer sırasında ürün hiçbir şekilde zarar görmez.

Resim 2.10: Transfer pompası
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2.5.2. Yapısı

Makinenin tüm aksamları, tamamen paslanmaz olarak imal edilmiştir. Makine
üzerinde elektrik motoru ve ona bağlı pompa mevcuttur. Pompa, vakum etkisi ile zeytinleri
havuz veya tank içerisinden salamura ile birlikte çekerek istenen yere taşır. Salamura ile
birlikte taşınması zeytinlerin zedelenmesini önler.

2.5.3. Çeşitleri

Zeytin transfer pompası üretici firmalar tarafından vakumlama kapasitesine göre farklı
güç ve büyüklükte üretilmektedir.

2.5.4. Kullanımı

Transfer pompasının emiş borusu ve çıkış borusu ile transferin yapılacağı yer arasında
hortumlar kullanılarak bağlantı kurulur. Önce transfer pompasının küçük motoru
çalıştırılarak salamura gelene kadar beklenir. Daha sonra büyük motor çalıştırılarak
zeytinlerin transferi başlatılır.

Yapılan transfer işlemleri sırasında salamuranın ve zeytinin hava ile temas etmemesi
için transfer sistemi içine hava girişi engellenmelidir. Sisteme hava girişinin
engellenebilmesi için transfer pompası emiş ve çıkış borusu hortumları salamura içerisine
daldırılmalıdır.

Resim 2.11: Zeytinin tanklara transferinin yapılması

Transfer işleminde bidon doldurma aparatı da kullanılabilir. Bu durumda, transfer
pompasının emiş borusu zeytin ve/veya salamuranın bulunduğu tanka, çıkış borusu ise
bidon doldurma aparatına bağlanır. Zeytin ve salamura, önce bidon doldurma aparatının
haznesine gelir. Buradan çıkış hattı ile zeytinler bidonlara doldurulur. Salamura ise bidon
doldurma aparatının dönüş hattı ile tanka/havuza geri döner. Bidonların aktarılmasında
hidrolik bidon devirme makinesi kullanılması büyük kolaylık sağlar. Hidrolik bidon devirme
makinesinin tamamı paslanmaz çelikten yapılmıştır. Pratik ve kullanışlı bir araçtır.
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Resim 2.12: Bidon doldurma aparatı

Resim 2.13: Hidrolik bidon devirme makinesi
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2.5.5. Temizliği ve Bakımı

Makinenin periyodik olarak genel temizliğinin yapılması gerekmektedir. İşlem
sonunda buhar ile yıkanmalı ve uygun dezenfektanlarla dezenfekte edilmelidir. Gıda
üretiminde ve gıda ile temas eden tüm alet-ekipmanların yağlanmasında gıdaya uygun yağlar
kullanılmalıdır.

2.6. Fermantasyon İçin Gerekli Şartlar

 Tanklar ve kullanılan araç-gereçler temiz olmalıdır.

 Tank/havuzlarda havasız (anaerobik) koşulların sağlanması gerekir. Böylece
oksidatif mayaların gelişimi önlenir ve fermantasyonu sağlayan laktik asit
bakterilerinin gelişimi desteklenir.

 Tuz yoğunluğu istenmeyen mikroorganizmaların gelişmesini engelleyecek, laktik
asit bakterilerinin gelişmesine imkan verecek düzeyde olmalıdır.

 Bir süre sonra tuz ağırlığı nedeniyle dibe çöker. Sirkülasyon ile salamurada tuz,
homojen hale getirilmelidir.

 Zeytinler salamura içerisine konulduğunda daneler ve salamura arasında ozmos
olayı gerçekleşir. Zeytin bünyesindeki suda eriyen maddeler salamuraya geçerken
salamuradan da zeytin bünyesine tuz geçer. Bu nedenle salamura ile zeytin
arasında osmotik basınç dengeleninceye kadar salamuranın tuz oranı düşer. Bu
nedenle tuz yoğunluğu kontrol edilmelidir. Salamuraya eksilen miktar kadar tuz
eklenmelidir.

Örneğin; Tanka 3000 l, %6’lık salamura koymuştuk, 2 gün sonra bomemetre
ile ölçtüğümüzde salamuranın 4 bome olduğunu gördük. Bu durumda % 2 tuz ilave
etmemiz gerekiyor. Bunun için kullanmamız gereken tuz miktarını 1. öğrenme
faaliyetinde verilen formülle hesaplayıp (3000 X 2/100=60 kg) tuzu tanka ilave
ettikten sonra da sirkülasyon pompası ile salamurayı karıştırmamız gerekiyor.
Hatırlayacağınız gibi salamura yoğunluğunun tank içerisinde homojen olması,
başarılı bir fermantasyon gerçekleştirebilmek için çok önemlidir.

 Salamuranın denge tuz yoğunluğu; yeşil zeytinde % 5-6, siyah zeytinde % 10
olmalıdır.

 Salamura sıcaklığı ve ortam sıcaklığı fermantasyon için uygun olmalıdır.

 Zeytinin bünyesinde fermantasyonun gelişimi için yeterli oranda şeker
bulunmalıdır. Kullanılan zeytin çeşidinde yeterli miktarda şeker bulunmuyorsa
salamuraya glikoz, melas gibi şeker ya da şekerli bileşikler eklenerek laktik asit
bakterileri için gereken besin sağlanmalıdır.
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2.7. Fermantasyonun Zeytine Etkisi

Fermantasyon sürecinde oluşan laktik asit yeşil zeytinde % 0.8-1 ve siyah zeytinde
% 0.2-0.5 oranına ulaştığında olumlu etkilere sahiptir. Başarılı bir fermantasyon;

 Zeytinleri yenilebilir duruma getirir.

 Meyve dokusunu korur.

 Lezzet ve aroma sağlar.

 İstenilen rengi sağlar.

 Zeytinlerin depolama ve pazarlama sürecinde bozulmadan korunmasını sağlar.

2.8. Fermantasyonu Olumsuz Etkileyen Şartlar

Zeytinlerin işlenmesi sırasında çevreden gelen istenmeyen mikroorganizmalar
fermantasyonu olumsuz etkileyecektir. Bu mikroorganizmalar havada, fermantasyon
tanklarında, kullanılan suda, salamurada, araç-gereçlerde, tezgâhta, zeytinin kendisinde
bulunabilir. Fermantasyonun sağlıklı ve istenen nitelikte gelişebilmesi için her aşamada
hijyen ve sanitasyon dikkatle uygulanmalıdır. Böylece nihai ürünün kaliteli olması
sağlanabilir.

Fermantasyon tanklarının üstü açık bırakılmamalıdır. Böylece hem çevreden
istenmeyen madde ve mikroorganizma girişi hem de aerob (O2 varlığında gelişen)
mikroorganizmaların gelişmesi önlenir.

Tankın üst kısmında gelişen maya ve küfler, fermantasyon sırasında oluşan asitliği
düşürerek zeytinde bozulma ve yumuşamalara yol açar. Tankın üzerinde oluşan maya
tabakası, en az haftada bir kez alınmalıdır. Fermantasyon sürecinde gelişen fermantatif ve
oksidatif mayaların farklı etkileri vardır. Fermantatif mayalar laktik asit ile birlikte CO2

oluşturur. Karbondioksit gazı bozulmalara yol açar. Oksidatif mayaların başlıcaları
Debaryomyces, Pichia ve Candida’dır. Oksidatif mayalar, laktik asidi kullanarak asitliğin
azalmasına neden olur ve düşük asitli ortam da diğer bozulma etkenlerine olanak tanır.

Resim 2.14: Fermantasyonu olumsuz etkileyen şartlar (uygun olmayan araçlarla fermantasyon
havuzunun üstünün kapatılması)
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Fermantasyonun başlangıcında tuz yoğunluğunun yüksek olması laktik asit
bakterilerinin gelişmesini engelleyecektir. Yüksek tuz yoğunluğunda istenmeyen
mikroorganizmalardan bazıları gelişme imkânı bulacaktır. Örneğin; mayalardan
Debaryomyces ve Saccharomyces türleri % 20, Pichia türleri % 15 ve Candida türleri % 10
tuz yoğunluğunda çok kolay gelişir. Ayrıca yüksek tuz yoğunluğundaki bir salamuraya
konan zeytinler ile salamura arasında hızlı osmoz olacağı için zeytin bileşiminde fazla
kayıplar meydana gelecektir.

Ortam sıcaklığı, fermantasyonun gelişiminde en önemli etkenlerden biridir. Soğuk
hava koşulları (<15ºC) fermantasyonun gelişimini yavaşlatır hatta durdurabilir. Yüksek
sıcaklıklar ise fermantasyonu hızlandırır, ancak istenmeyen mikroorganizmaların gelişimine
olanak sağlar. Yüksek sıcaklık durumunda salamuranın tuz ve asitliği bu
mikroorganizmaların gelişimini engelleyecek düzeyde olmalıdır.

Fermantasyon aşamaları “2.1. Laktik Asit Fermantasyonu” başlığı altında belirtildiği
sürelerde gerçekleşmelidir. Her aşamada belirtilen pH değerlerine uygun pH değerleri
yakalanmalıdır. Aksi takdirde bozulmalar meydana gelebilir.

Fermantasyon sonunda salamuradaki pH değeri ortalama 4.5 civarında olmalıdır. pH
değeri ortalama değerin çok altına düştükçe zeytinin rengi açılır, pH değeri ortalama değerin
çok üzerine çıktıkça zeytinde bozulma görülebilir.

2.9. Saf Kültür Kullanımı

Doğal fermantasyon sırasında laktik asit dışında bileşikler de meydana
gelebilmektedir. Bunlar ürünün lezzetini, sertliğini ve kokusunu olumsuz yönde
etkilemektedir. Tam fermantasyonu sağlayabilmek için kontrollü şartlarda saf kültür (laktik
asit bakterisi) ilave edilebilir. Saf kültür laboratuvar koşullarında kontrollü olarak istenen
mikroorganizmaların çoğaltılması ile elde edilmektedir.

Bunun için acılığı giderilen zeytinler pastörize edilip soğutulur. Üzerine % 10.6’lık
salamura ilave edilir. Tuz konsantrasyonu % 4-6.5 arasında dengelendiğinde saf kültür için
gerekli olan organik asitlerden laktik asit veya sitrik asit ilave edilir. Bunda amaç pH
değerini 5.0 ile 5.5 arasına getirip sıcaklığa dayanıklı istenmeyen mikroorganizmaları inhibe
etmektir.

Saf kültür kullanımının avantajları;

 Asit oranında artış

 Asit miktarında artış

 Ortamda gaz oluşumunu engellemek

 Mayalar ve diğer istenmeyen mikroorganizmaların gelişimini engellemek

 Homojen ürün yapısı

 Homojen ürün lezzeti.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Sofralık olarak işlenmek üzere yeşil zeytin alarak aşağıda verilen işlem basamaklarını
uygulayınız. (Not: Uygulama faaliyeti-1’de hazırladığınız salamurayı kullanabilirsiniz.)

İşlem Basamakları Öneriler

 Kişisel hijyeni sağlayınız.

 Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ediniz.
 İş kıyafetinizi giyiniz
 Bonenizi ve eldiveninizi takınız.
 Çalışırken yüzük vb. aksesuar takmayınız.

 Zeytinleri özelliklerine göre
sınıflayınız.

 “Zeytinlerin İşletmeye Kabulü” modülünde
edindiğiniz bilgileri hatırlayınız.

 Zeytinleri tartınız.

 Zeytinleri temizleyiniz.

 “Zeytin Temizleme” modülünde edindiğiniz
bilgileri hatırlayınız.

 Zeytin içerisindeki yaprak, dal vb. çöpleri
ayırınız.

 Zeytin içerisindeki kusurlu daneleri ayırınız.
 Zeytinleri kurallarına uygun olarak yıkayınız.
 Yıkadığınız zeytinleri temiz kaplara alınız.
 Düzenli ve titiz çalışınız

 Fermantasyon kabına konacak
zeytin miktarını belirleyiniz.

 Öğrenme faaliyetinde verilen bilgileri
hatırlayınız. Kabın hacminin %70’i zeytin
olacaktır.

 Örneğin kabın hacmi 200 l ise;
 Zeytin miktarı =200 X 70/100=140 kg’dır.

 Fermantasyon kabına konacak
salamura miktarını belirleyiniz.

 -Öğrenme faaliyetinde verilen bilgileri
hatırlayınız. Kabın hacminin % 30’u salamura
olacaktır.

 Örneğin kabın hacmi 200 l ise;
 Zeytin miktarı =200 X 30/100=60 l’dir.

 Salamurayı hazırlayınız

 Gerekli tuz miktarını hesaplayınız.
 1. öğrenme faaliyetinde edindiğiniz bilgileri

hatırlayınız. Örneğin tuz yoğunluğu % 6 olan
60 l salamura hazırlayacaksanız

 (60 X 6)/100=3.6 kg tuz kullanacaksınız.
 1. öğrenme faaliyetinin uygulama faaliyetinde

hazırladığınız salamurayı burada
kullanabilirsiniz.

 Kullanacağınız kapların, araç-gereçlerin temiz
olmasına özen gösteriniz. Kullanmadan önce
tank/bidonları %2’lik sodyum karbonat –soda-
kullanarak bir fırça ile yıkayıp iyice
durulayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Fermantasyon kabına bir miktar
salamura doldurunuz.

 Hazırladığınız salamura beklediyse tuz dibe
çökmüş olabilir, salamura (yoğunluğu)
homojen olmalıdır.

 Sirkülasyon pompası ile salamurayı homojenize
edebilirsiniz.

 Salamuranın ısısını termometre ile ölçünüz,
salamura ısısı 18-20ºC olmalıdır.

 Önce tanka bir miktar salamura koyup
zeytinleri daha sonra doldurunuz. Böylece
zeytinlerin darbe almasını önleyebilirsiniz.

 Uygulamalarınız sırasında hijyen ve sanitasyon
kurallarına uygun çalışınız.

 Kabı zeytin ile doldurunuz.
 Salamura ve zeytinlerin fermantasyon tankına

aktarılmasında transfer pompası
kullanabilirsiniz.

 Zeytinin üzerini salamura ile
doldurunuz.

 Salamura, zeytinlerin üzerini 10-15 cm kadar
geçmelidir. Aksi hâlde salamuranın üstünde
kalan zeytinler bozulur.

 Kabın kapağını kapatınız.

 Önce delikli bir iç kapak ile zeytinlerin üzerini
baskılayınız. Bu, zeytinlerin salamura üstüne
çıkmasını önlemenizi sağlayacaktır.

 Daha sonra dış kapağı kapatınız. Dış kapak
CO2 çıkışı nedeniyle ilk günlerde gevşek
bırakılmalı, daha sonra iyice sıkıştırılarak
kapatılmalıdır.

 Kullandığınız baskı ve kapaklar temiz
olmalıdır.

 Belli aralıklarla zeytinleri
kontrol ederek üzerinde oluşan
mantar tabakasını alınız.

 Belli bir süre sonra su yüzeyinde mantar
tabakası oluşabilir. Bu tabakayı
temizlemezseniz üstteki zeytinlerde bozulmaya
neden olacaktır.

 Zeytinleri uygun koşullarda
muhafaza ediniz.

 Zeytinleri ağzı kapalı kaplar içerisinde, serin bir
ortamda muhafaza ediniz.

 Kullandığınız araç-gereçlerin
temizliğini yapınız.

 Çalışmanız bittiğinde bone, eldiven ve
galoşlarınızı çöpe atınız.

 İş önlüğünüzü çıkarıp asınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri “doğru” veya “yanlış” olarak değerlendiriniz.
Cümlelerin başındaki boşluğa “doğru” olduğunu düşünüyorsanız D, yanlış olduğunu
düşünüyorsanız Y yazarak belirtiniz.

1. ( ) Fermantasyon zeytin mikroflorasında mevcut mikroorganizmalar tarafından
gerçekleştirilen kimyasal bir süreçtir.

2. ( ) Fermantasyon sürecinde bütün mikroorganizmalar olumlu etki gösterir.

3. ( ) Laktik asit bakterileri, salamuradaki tuzu kullanarak laktik asit üretir.

4. ( ) Yer altı fermantasyon tankları ısıyı daha iyi korur.

5. ( ) Fermantasyon tanklarında kapak önemli değildir.

6. ( ) Fermantasyon tanklarını soğuk su ile temizlemek yeterlidir.

7. ( ) Fermantasyon tankında salamura, zeytinlerin üzerini 10-15 cm geçecek miktarda
olmalıdır.

Aşağıdaki sorular için verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

8. Laktik asit bakterilerinin ortama hakim olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli
şartlardan biri değildir?

A) Şeker
B) Uygun tuz yoğunluğu
C) Uygun sıcaklık
D) Oksijen
E) Hijyen

9. Aşağıdakilerden hangisi laktik asit fermantasyonu sağlayan mikroorganizmalardan biri
değildir?

A) Laktobacillus
B) Streptococcus
C) Debaryomyces
D) Pediococcus
E) Leoconostuc

10. Fermantasyon sürecinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Sıcaklık
B) Tuz yoğunluğu
C) Zeytin çeşidi
D) Yöntem
E) Zeytin yetiştiriliş şekline

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



33

11. Tank hacmi 5000 l ise içerisine ne kadar zeytin alır?
A) 2500kg
B) 3000 kg
C) 3500 kg
D) 4000 kg
E) 4500 kg

12. Tank hacmi 2000 L ise içerisine ne kadar salamura alır?
A) 450 l
B) 500 l
C) 550 l
D) 600
E) 650 l

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Verdiğiniz cevaplarınız doğru ise bir sonraki uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST

Sofralık olarak işlenmek üzere 7 kg yeşil zeytin alarak fermantasyonu gerçekleştirmek
için gerekli işlemleri uygulayınız. Yaptığınız işlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol
ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Yüzük, künye vb. aksesuarlarınızı çıkardınız mı?
2. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?
3. İş kıyafetinizi giydiniz mi?
4. Zeytinleri özelliklerine göre sınıfladınız mı?
5. Zeytinleri tarttınız mı?
6. Zeytinleri temizlediniz mi?
7. Fermantasyon kabına konacak salamura miktarını belirlediniz

mi?
8. İhtiyaç duyduğunuz kabın hacmini belirlediniz mi?
9. Salamurayı hazırladınız mı?
10. Fermantasyon kabına bir miktar salamura doldurdunuz mu?
11. Kabı zeytin ile doldurdunuz mu?
12. Zeytinin üzerini salamura ile doldurdunuz mu?
13. Kabın kapağını kapattınız mı?
14. Belli aralıklarla zeytinleri kontrol ederek üzerinde oluşan

mantar tabakasını aldınız mı?
15. Zeytinleri uygun koşullarda muhafaza ettiniz mi?
16. Çalışmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?
17. Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
18. Çalışmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
19. Kullandığınız araç-gereçlerin temizliğini yaptınız mı?
20. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?
21. İşi size verilen zamanda tamamladınız mı?
22. Çalışmanız bittiğinde iş kıyafetlerinizi çıkarıp astınız mı?
23. Bone ve eldivenlerinizi çıkarıp çöpe attınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
fermantasyon takibi yapabileceksiniz.

Çevrenizde bulunan sofralık zeytin işletmelerinde gözlem yaparak sektörde çalışanlar
ile görüşerek ve ilgili kaynakları inceleyerek;

 Fermantasyon sürecinde zeytinlerde bozulma nedenlerini araştırınız.

 Sektörde fermantasyon süresince hangi kontrollerin yapıldığını araştırınız.

 Edindiğiniz bilgileri rapor hâlinde düzenleyerek raporlarınızı arkadaşlarınızla
paylaşınız.

3. FERMANTASYON TAKİBİ

3.1. Yapılacak Kontroller

Fermantasyon sürecinde anaerobik şartların devamlılığı sağlanmalı, sıcaklık, tuz,
asitlik kontrolleri, salamuranın üst yüzeyinde gelişen maya ve küf temizliği yapılmalıdır. Her
kontrol sonrasında ölçüm değerleri kaydedilmelidir. Kayıtlarda mutlaka tarih ve hangi tanka
ait değerler olduğu belirtilmelidir.

Resim 3.1: Yapılacak kontrollerin işlenmesi

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1.1. Sıcaklık

Fermantasyon seyrinin normal şekilde devam edebilmesi için ortamın ve salamuranın
sıcaklığının belirli aralıklarla ölçülmesi gerekir. Sıcaklığın 15°C altına düşmemesi gerekir.
Sıcaklık düştüğü zaman fermantasyon süresi uzar. Ortam sıcaklığı, oda tipi termometre ile
salamura sıcaklığı laboratuvar tipi termometre ile ölçülerek kayıt altında tutulmalıdır.
Sıcaklığın istenilen değerlerin dışında olduğu zamanlarda alınacak tedbirlerle ısı
düzenlenmelidir. Kontrollü fermantasyon yapan işletmelerde fermantasyon için uygun
sıcaklığı sağlamak amacıyla salamura ısısını yükselten (eşanjör gibi) bazı ısıtma düzenekleri
kullanılmaktadır. Tanklarda ısı değiştirici boru sisteminin bulunması sıcaklık kontrolünün
sağlanmasında büyük kolaylık sağlar. Sıcaklık düştüğü zaman boru içinden sıcak su veya
buhar geçirilerek sıcaklık yükseltilir. Sıcaklık arttığı zaman boru içinden soğuk su
dolaştırılarak sıcaklık düşürülür.

3.1.2. Anaerobik Koşullar

Anaerobik koşullar oksijen yokluğu sayesinde oksidatif mikroorganizmaların
gelişimini önler. Böylece istenmeyen mikroorganizmaların gelişememesi ile laktik asit
bakterilerinin ortama hakim olması daha kolay olur. Bu durum, başarılı bir fermantasyon
sürecine önemli katkı sağlar. Fermantasyon tanklarında zeytinin hava ile temas etmemesi
gerekir. Salamura miktarı, zeytinlerin üzerini 10-15 cm geçecek seviyede tutulmalıdır.
Başlangıçta bu sağlansa bile ilerleyen zamanlarda buharlaşma, taşma, sızıntı gibi nedenlerle
salamura miktarı azalabilir. Bu nedenle salamura miktarının belli aralıklarla kontrol edilmesi
gerekir. Salamura miktarında azalma varsa öncelikle tankta bir sızıntı olup olmadığı kontrol
edilmeli, gerekirse zeytinler başka tanka alınmalıdır. Tankta sızıntı yoksa aynı özellikte
salamura eklenerek tamamlanmalıdır. Zeytinlerin su üzerine çıkmasını önlemek için zeytini
su içerisinde tutacak delikli baskılar bulunmalıdır. Tankın dış kapağı da daima sıkı bir
şekilde kapalı olmalıdır. Kontrol için açıldıktan sonra veya başka nedenlerle açık veya
gevşek kalmış olup olmadığı sık sık kontrol edilmelidir.

Resim 3.2: Anaerobik şartların sağlandığı bir fermantasyon tankı
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3.1.3. Tuz Yoğunluğu

Daha önce de bahsedildiği gibi tuz ağırlığı nedeniyle bir süre sonra tankın dibine
çökme eğilimi gösterecek, tankın alt kısımları ile üst kısımları arasında salamura yoğunluğu
bakımından farklılık olacaktır. Bu yüzden belli aralıklar ile sirkülasyon pompası ile tank
altındaki su üst kısmına verilerek sirkülasyon işlemi yapılmalı ve salamuranın tank içerisinde
homojen olması sağlanmalıdır.

Fermantasyon kabından alınan salamura örneği mezür içerisine konur. Mezür içine
bomemetre daldırılır, tuzlu suyun kaldırma kuvveti ile bomemetre yükselir. Bomemetrenin
salamura yüzeyine gelen kısmındaki rakam, % tuz miktarını gösterir. Örneğin bu rakam 10
ise tuz yoğunluğu %10 demektir. Salamura kontrolüne başlamadan önce derişimi belli bir
seri tuz çözeltisi ile ölçüm yaparak bomemetrenin ölçme doğruluğu kontrol edilmelidir.
Salamura tuz yoğunluğu, laboratuvarda titrasyon metodu ile de kontrol edilebilir.

Salamura tuz konsantrasyonunun sağlıklı olarak ölçülebilmesi için salamuranın
homojen olması gerekir. Bu yüzden ölçüm için örnek (salamura) alınmadan önce
salamuranın sirküle edilmesi doğru sonuç alabilme bakımından çok önemlidir.

İlk günlerde tuz yoğunluğu osmoz etkisiyle hızla düşecektir. Bu nedenle başlangıçta 2-
3 günde bir, daha sonra haftalık, sonra aylık kontroller ile tuz yoğunluğu ölçülmelidir.
Azalan tuz yoğunluğu kadar tuz eklenerek eksilen tuz miktarı telafi edilmelidir. Zeytin ile
salamura arasındaki denge 1-1.5 ay içerisinde kurulur. Tuz yoğunluğu dengede (osmoz
bittikten sonra) optimum yeşil zeytinde 7-8 bome, siyah zeytinde ise 10-13 bome seviyesinde
tutulmalıdır.

Resim 3.3: Bomemetre ile tuz kontolü
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Resim 3.4: Titrasyonla tuz oranının belirlenmesi

3.1.4. pH

pH değeri 6 oluncaya kadar her 3 günde bir ölçüm yapılır. Sonrasında 30-60 günlük
bir süreç içinde pH değeri 4.5’e düşünceye kadar en az haftada bir kontrole devam edilir. Bu
değer gram-negatif basilin kaybolma noktasıdır. Ondan sonra 20 günde bir kontrol etmek
yeterlidir. İki hafta içerisinde pH 6’ya düşmemişse salamuraya düşük miktarda (% 0.1 –
0.2’lik) laktik veya sitrik asit katılarak pH değeri 5.5 civarına getirilmelidir. Aksi hâlde
yüksek pH, ortamda zeytini bozan mikroorganizmaların gelişmesine neden olacaktır. Fazla
miktarda asit katılması durumunda ise; laktik asit bakterileri de gelişemez ve istenilen
fermantasyon gerçekleşmez. Ayrıca özellikle siyah zeytinde renkte açılmalar ve kızarmalar
görülür.

Resim 3.5: pH kontrolü
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3.1.5. Asitlik

pH = 6.0 - 6.5’e ulaştıktan sonra kontrol başlar, bundan sonra pH ile birlikte asitlik de
kontrol edilir. Asitlik tayini laboratuvar ortamında yapılır. Periyodik olarak fermantasyon
tankından numune alınıp laboratuvara götürülmelidir.

3.2. Alınacak Tedbirler

Fermantasyonun gelişiminde herhangi bir aksama meydana geldiğinde problemin
nereden kaynaklandığına bakılmalıdır. Yetersiz besin var ise şeker, melas vb. şeker
kaynakları ilave edilmelidir. Şayet ortamda yetersiz laktik asit bakterisi var ise saf (starter)
kültür eklenebilir. Salamurada meydana gelebilecek herhangi bir bozulma durumunda ise
zeytinlerin içerisinde bulunduğu salamura boşaltılarak aynı kimyasal özellikte yeni salamura
tanka doldurulmalıdır.

Fermantasyon sonunda toplam asidite % 0.8-1’in altında ise salamuraya asit ilave
edilmelidir. Fermantasyonun başlangıcında pH = 6.2-6.5 değerini sağlayacak miktarda asit
ilavesi yapılabilir. Bu fermantasyon sürecinde istenmeyen mikroorganizma gelişimini
engelleyecektir.

Salamuranın tuz oranı devamlı kontrol altında olmalıdır. İlkbahar başlangıcı ve yaz
aylarında katı tuz ilave edilerek tuz oranı yükseltilir. Eğer zeytinler yaz aylarını havuzlarda
geçirecekse istisnai olarak tuz oranı yeşil zeytinde % 8.5’e, siyah zeytinde % 13’e çıkarılır.

3.3. Zeytinlerde Görülen Bozulmalar

Zeytinlerin işlenmesi sırasında hijyenik şartlara dikkat edilmezse ve fermantasyon
kontrolleri düzenli yapılmazsa istenmeyen mikroorganizmalar gelişebilir. Bunların
etkileriyle bozulmalar görülür. Başlıca bozulmalar aşağıda verilmiştir;

3.3.1. Zar Oluşumu

Üstü açık salamura kaplarında yabani mayaların beyaz-krem rengi bir zar
oluşturmasıdır. Salamurada zar oluşumu normal olarak kabul edilir, şayet bu zar uzun süre
düzenli olarak temizlenmez ve salamura yüzeyinde kalırsa zarda küfler ve bakteriler de
çalışmaya başlar ve zeytinde yumuşamaya sebep olur.
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Resim 3.6: Yeşil zeytinde zar oluşumu Resim 3.7: Siyah zeytinde zar oluşumu

Bu olumsuz etkiyi önlemek için tankın üzeri uygun şekilde kapatılarak üzerine hava
ile teması engellenmelidir. Öncelikle üstü kapalı tanklar kullanılmalı; işlenmesi bitmiş
zeytinler üstü açık tanklarda bekletilmemelidir. Alternatif olarak da tankın üzerine katı
parafin uygulaması yapılabilir.

3.3.2. Danelerin Kararması

Kostik ile acılık giderme ve yıkama sırasında zeytinler hava ile temas ederse kararma
olur. Yeşil zeytinlerde istenmeyen bir durumdur. Bunu önlemek için zeytinlerin bu işlemler
sırasında hava ile teması en aza indirilmelidir ve zeytinlerin sürekli su ya da salamura içinde
bulundurulması gerekir. Hafif kararmalar, zeytinleri % 1-2’lik sitrik asit (limon tuzu) içeren
salamurada bırakarak önlenebilir .

Diğer bir kararma nedeni, kullanılan suda demir bulunması veya kaplardan salamura
ve zeytinlere demir bulaşmasıdır. Yeşil zeytin üretiminde demirli sular veya demir kaplar
kullanılmamalıdır. Demir, zeytinde bulunan polifenollerle birleşerek siyah renkli
demirtannat oluşturur. %1-2 sitrik asit içeren salamurada bekleterek az kararmış zeytinlerin
rengi düzeltilebilir. Ancak kararma fazla ise bu işlemin yararı olmaz.

3.3.3. Gaz Kabarcığı

Yeşil zeytinlerde alkali sıcaklığının ve konsantrasyonunun yüksek olması sonucu
zeytin kabuğu ile eti arasında gaz birikimiyle meydana gelir. Kabarcık oluşumu zeytinin
görünümünü bozar, ekonomik değerini düşürür.

Zeytinlerin kabuk altında çekirdeğe kadar uzanan yarıklar şeklinde oluşan ve dışarıdan
kesecikler şeklinde görülen bozulma, fermantasyonun başlangıcında Aerobacter grubu
bakterilerin fazla çalışması ile meydana gelir. Kese oluşumunu önlemek için salamuraya
başlangıçta asetik asit katılması ve tuz konsantrasyonu yükseltme bozulmayı önler. Böylece
gaz yapan bakterilerin çalışması güçleştirilmiş, laktik asit bakterilerinin ortama hakim olması
sağlanmış olur.
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Bunun yanı sıra kullanılan fermantasyon kabının, alet-ekipmanın hijyen ve
sanitasyonuna dikkat edilmesi, çalışan personelin kişisel temizlik ve hijyenine önem
vermeleri bu kusurun oluşumunun önlenmek için zorunluluktur.

Alkali ile acılığın alınması sırasında salamuraya % 3-6 oranında tuz ilave edilmesi
kabarcık ve kese oluşumunu önlemektedir. Bu tür bozulmanın oluşmaya başladığı fark
edilirse salamuraya % 0.5 laktik asit veya % 0.25 asetik asit konulmalıdır.

3.3.4. Bütirik Asit Kokuşması

Bütirik asit kokuşması; zeytinler salamuraya konulduktan sonra salamurada bütirik
asit bakterilerinin (Clostridium butyricum) faaliyet göstermesi ile oluşur. Şekerler bütirik
aside parçalanır. Bu bozulma, kokmuş tereyağına benzeyen kötü bir koku ile fark edilir.

Fermantasyonun başlangıç aşamalarında görülen bu bozulmanın önlenmesi için
kontroller düzenli yapılmalı, tuz yoğunluğunun %7-8 ve pH seviyesinin de 4.5’ten yukarı
olmamasına özen gösterilmelidir. Bozulma başlamışsa kokuşan salamura süratle
uzaklaştırılmalı, zeytinler yıkanarak %7-8'lik tuz içeren asitlendirilmiş yeni salamura içine
konulmalıdır.

3.3.5. Zapatera Bozulması

Zapatera bozulması fermantasyonun son aşamalarında görülür. Yeterli asit oluşmadığı
ve pH'ın 4.2'nin altına düşmediği durumlarda görülür Bu bozulmayı Propiono bacterium'lar
ve bazı Clostridium türleri yapar. Bu bozulmaya uğrayan zeytinler eski deri kokusu kazanır.
Bu bozulmayı önlemek için pH 4.0'a düşürülmelidir. Ayrıca salamuraya şeker ilave edilmesi
yararlıdır. Eğer bozulma zamanında anlaşılırsa asetik asit veya laktik asit ilavesi ile zeytinler
kurtulabilir.

3.3.6. Beyaz Benekler

Yeşil zeytinlerde fermantasyon sırasında laktobacillus-plantarum bakterileri kabuk
altında beyaz lekeler ve noktalar oluşturur. Bu noktaların büyüklüğü ve sayısı çok değişik
olabilir. Literatürde yoğun laktik asit bakterilerinin oluşturduğu birikim olarak da ifade
edilirler. Yeşil zeytinlerin yalnızca görünüşü üzerinde etkili olan beyaz noktaların
oluşmaması için acılık gidermede kullanılan alkali (NaOH) çözeltisi sıcak olmamalı ve
fermantasyonun başında asit ilavesi yapılmalıdır. Sağlığa zararlı değildir, fakat zeytinlerin
kalitesini ve ekonomik değerini düşürür.

3.3.7. Yumuşama

Salamuradaki tuz konsantrasyonunun %5'in altında olması, yetersiz laktik asit (% 0.5
ve daha az) bulunması, küf ve istenmeyen bakterilerin salgıladığı pektolitik enzimlerin etkisi
ile doku maddesi pektinin parçalanması sonucu yeşil ve siyah zeytinlerde yumuşama
görülür. Daneler, özellikle sap tarafından başlayarak yumuşar. Zeytinlerde yumuşama
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başladığı fark edilirse normal ve etkin bir laktik asit fermantasyonunun gerçekleşmesi için
salamura içine asit ve tuz ilavesi yapılmalıdır.

3.3.8. Lezzet Bozukluğu

İşlenmiş üründe metalik, tuzlu, yağlı, ekşimiş, acı, balık kokusu gibi adlandırılan bir
seri alışılmamış lezzet meydana gelebilir. Bunların sebebi alkali uygulamasından sonraki
yıkamanın yetersizliğine, fermantasyon sırasında gelişen istenmeyen bazı
mikroorganizmalara, kullanılan kapların ve su taşıyıcı boruların temiz olmamasına
bağlanabilir. Ayrıca aşırı demir (ferroglukanat/ferrolaktat gibi katkı maddeleri) ekleme
metalik tada neden olur.

3.3.9.Zeytinlerin Küflenmesi

Tüketim sırasında en sık rastlanan sorun, zeytinlerin sap diplerinden başlayarak
küflenmesidir. Zeytinlerin 1g/l’ye potasyum sorbat katılmış salamura içinde ambalajlama
öncesi 10-15 gün bekletilmesi veya ambalajlama öncesi bir saat süre ile bu çözeltiye
daldırılması küf oluşumunu saklama koşullarına bağlı olarak önlemektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama Faaliyeti-2’de fermantasyona aldığınız zeytinlerde, fermantasyon takibi
için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kişisel hijyeni sağlayınız.

 Ellerinizi yıkayıp dezenfekte
ediniz.

 İş kıyafetinizi giyiniz
 Bonenizi ve eldiveninizi takınız.
 Çalışırken yüzük vb. aksesuar

takmayınız.

 Salamura tuz yoğunluğunu kontrol
ediniz.

 Salamuranın tuz oranı devamlı kontrol
altında olmalıdır.

 Başlangıçta 2-3 günde bir, daha sonra
haftalık, sonra aylık kontroller ile tuz
yoğunluğu ölçülmelidir.

 Çalışmanız boyunca gerekli bilgileri
kaydediniz

 Tuz oranı eksildiğinde tuz ilave ediniz.

 Osmoz nedeniyle eksilen tuz miktarı
salamuraya ilave edilmelidir.

 Salamuranın denge tuz yoğunluğu;
yeşil zeytinde % 5-6, siyah zeytinde %
10 olmalıdır.

 Havaların ısınması ile katı tuz ilave
edilerek tuz oranı % 8’e yükseltilir.

 Eğer zeytinler yaz aylarını havuzlarda
geçirecekse istisnai olarak tuz oranı
yeşil zeytinde % 8.5’ e siyah zeytinde
% 13’e çıkarılır.

 Düzenli ve titiz çalışınız

 Gerekirse salamura ilave ediniz.
 Salamura daima zeytinlerin üzerini 10-

15 cm geçecek miktarda olmalıdır.

 pH kontrolü yapınız.

 Fermantasyon başladıktan 2 hafta sonra
pH=6.2-6.5 olmadıysa asit ilavesi
yapılabilir.

 Fermantasyon sonunda pH’ın 3.8-4.0,
asitliğin %1 olması gerekir.

 Yetersiz besin var ise şeker, melas vb.
şeker kaynakları ilave edilmelidir.

UYGULAMA FAALİYETİ



44

 % asitlik kontrolü yapınız.

 İlk iki hafta içerisinde ortam asitliği
yaklaşık % 0.25’e ulaşmalıdır.

 -Fermantasyon sonunda toplam asidite
% 0.8-1’in altında ise salamuraya asit
ilave edilmelidir.

 Anaerobik koşulları kontrol ediniz.

 Fermantasyon tank ve havuzlarının
üzerinde zeytinlerin su üzerine
çıkmasını önleyecek iç kapak olmalıdır.

 Fermantasyon tankları, daima sıkıca
kapalı olmalıdır.

 Ortam ve salamura sıcaklığını ölçünüz.

 Ortam sıcaklığı, fermantasyonun
gelişiminde en önemli etkenlerden
biridir. Soğuk hava koşulları (<15 C)
fermantasyonun gelişimini yavaşlatır,
hatta durdurabilir.

 Zeytinlerde duyusal kontrol yapınız.

 Danelerin sertliğini muhafaza etmesi
gerekir. Yumuşama, danelerde (leke
gibi) görünüş bozukluklarına
fermantasyonda olumsuzluk
göstergesidir.

 Fermantasyon başladıktan birkaç hafta
sonra tat kontrolleri ile acılık durumu
ve istenen aromanın oluşması takip
edilmelidir.

 Salamurada meydana gelebilecek
herhangi bir bozulma durumunda ise
zeytinlerin içerisinde bulunduğu
salamura boşaltılarak aynı kimyasal
özellikte yeni salamura tanka
doldurulmalıdır.

 Şayet ortamda yetersiz laktik asit
bakterisi var ise saf (starter) kültür
eklenebilir.

 Kullandığınız araç-gereçlerin
temizliğini yapınız.

 Fermantasyon takibinde kullandığınız
araç-gereçleri kullanmadan önce ve
sonra mutlaka temizleyiniz.

 Çalıştığınız ortamı temizleyiniz.
 Çalışmanız bittiğinde bone, eldiven ve

galoşlarınızı çöpe atınız.
 İş önlüğünüzü çıkarıp asınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri “doğru” veya “yanlış” olarak değerlendiriniz.
Cümlelerin başındaki boşluğa “doğru” olduğunu düşünüyorsanız D, yanlış olduğunu
düşünüyorsanız Y yazarak belirtiniz.

1. ( ) Fermantasyon sürecinde osmoz nedeniyle salamura tuz yoğunluğu artar.

2. ( ) pH ölçümü öncesinde salamura sirküle edilmelidir.

3. ( ) pH kontrolü, fermantasyon başlangıcında 3 günde bir yapılmalıdır.

4. ( ) Tuz yoğunluğu kontrolü, salamura dengeye ulaşana kadar ayda bir yapılmalıdır.

5. ( ) Salamura asitlik kontrolü, fermantasyon sonunda yapılır.

Aşağıdaki sorular için verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

6. Aşağıdakilerden hangisi fermantasyon süresince yapılması gereken kontrollerden biri
değildir?

A) Tuz yoğunluğu
B) Ortam sıcaklığı
C) Ph
D) Ortam nemi
E) Tank kapağı

7. Anaerobik koşulları sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Salamura miktarı zeytinlerle aynı seviyede olmalıdır.
B) Salamura miktarı zeytinlerden daha aşağıda olmalıdır.
C) Tank kapağı gevşek kapatılmalıdır.
D) Delikli iç kapak ile zeytinler salamura altında tutulmalıdır.
E) Tankın üzeri açık kalmalıdır.

8. Tuz yoğunluğu kontrolü yapmak neden gereklidir?
A) Salamuranın homojenliğini anlarız.
B) Salamurayı sirküle etmek gerektiğini anlarız.
C) Salamura tuz oranındaki eksikliği anlarız.
D) Fermantasyonun gerçekleştiğini anlarız.
E) Salamura miktarındaki eksikliği anlarız.

9. Aşağıdakilerden hangisi fermantasyon boyunca salamura tuz yoğunluğunun homojen
olması için kullanılır?

A) Sirkülasyon pompası
B) Transfer pompası
C) pH metre
D) Termometre
E) Bomemetre

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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10. pH kontrolü sıklığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) pH= 6 oluncaya kadar her gün
B) pH= 6 oluncaya kadar haftada 1
C) pH= 4.5 oluncaya kadar her gün
D) pH= 4.5 oluncaya kadar 2 günde 1
E) pH= 4.5 oluncaya kadar haftada 1

11. Aşağıdakilerden hangisi danelerde kararma görülmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Danelerin hava ile teması
B) Zeytinlerin salamura üzerine çıkması
C) Suda demir bulunması
D) Kaplardan salamuraya demir geçmesi
E) Alkali konsantrasyonunun yüksek olması

12. Zeytinlerde bütirik asit kokuşması başladığı hissedildiğinde ne yapılmalıdır?
A) Salamura tuz oranı artırılır.
B) Salamura değiştirilir
C) Salamura miktarı artırılır.
D) Zeytinler dökülür
E) Salamuraya NaOH ilave edilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Verdiğiniz cevaplarınız doğru ise bir sonraki uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST

Uygulama Testi-2’de fermantasyona aldığınız zeytinlerde, fermantasyon takibi için
gerekli işlemleri uygulayınız. Yaptığınız işlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Yüzük, künye vb. aksesuarlarınızı çıkardınız mı?
2. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?
3. İş kıyafetinizi giydiniz mi?
4. Salamura tuz yoğunluğunu kontrol ettiniz mi?
5. Tuz oranı eksildiğinde tuz ilave ettiniz mi?
6. Gerekirse salamura ilave ettiniz mi?
7. pH kontrolü yaptınız mı?
8. Sıcaklık kontrolü yaptınız mı?
9. Kapak kontrolü yaptınız mı?
10.Duyusal kontrol yaptınız mı?
11.Maya ve küf temizliği yaptınız mı?
12.Zeytinleri uygun koşullarda muhafaza ettiniz mi?
13.Çalışmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?
14.Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
15.Çalışmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
16.Kullandığınız araç-gereçlerin temizliğini yaptınız mı?
17.Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?
18.İşi size verilen zamanda tamamladınız mı?
19.Çalışmanız bittiğinde iş kıyafetlerini çıkartıp astınız mı?
20.Bone ve eldivenlerinizi çıkartıp çöpe attınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
salamura bileşenlerini depolayabileceksiniz.

Çevrenizde bulunan sofralık zeytin işletmelerinde gözlem yaparak sektörde çalışanlar
ile görüşerek ve ilgili kaynakları inceleyerek;

 Salamura bileşenlerinin nasıl depolanacağı hakkında bilgi toplayınız.

 Salamura bileşenlerinin depolanmasında karşılaşılabilen olumsuzlukları
belirleyiniz.

 Edindiğiniz bilgileri rapor hâlinde düzenleyerek raporlarınızı arkadaşlarınızla
paylaşınız.

4. SALAMURA BİLEŞENLERİNİ
DEPOLAMA

Birinci Öğrenme Faaliyeti’nde de bahsedildiği gibi salamuranın temel bileşeni su ve
tuzdur. Bunlara ilave olarak zeytin çeşidine ve işleme yöntemine göre bazı yardımcı
maddeler salamura hazırlanmasında kullanılabilmektedir.

4.1. Salamura Bileşenleri

Salamura hazırlamada kullanılan maddelerden en önemlileri şunlardır:

 Tuz

 Şeker

 Sirke

 Laktik asit

 Asetik asit

 Sitrik asit

 Ferroglükonat ve ferrolaktat

 Sodyum ve kalsiyum laktat

 Askorbik asit

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Kalsiyum klorür

 Baharat ve aromalı bitkiler

4.2. Salamura Bileşenlerinin Özellikleri

Tuzun taşıması gereken özellikler 1. Öğrenme Faaliyeti’nde ayrıntılı olarak verilmiştir.
Hatırlamak için tekrar okuyabilirsiniz.

Şeker fermantasyonu sağlayan mikroorganizmalar için temel besin kaynağıdır.
Mikroorganizmaların şekeri kullanarak oluşturduğu asit, zeytinlerin bozulmasını önlemekte
ve yeme olgunluğuna gelmesini sağlamaktadır. Şeker kaynağı olarak genellikle glikoz veya
melas vb. şekerli bileşikler kullanılmaktadır. Fermantasyon çeşitli nedenlerle bazen
duraklayabilir. Böyle durumlarda bu nedenler tespit edilmelidir. Zeytin bileşimindeki şeker
noksanlığı, fermantasyonun duraklama nedeni olabilir. Bu durumda fermantasyon seyrinin
tamamlanması için salamuraya şeker veya şekerli bileşikler eklenmelidir.

Sirke; 20C ile 30C’yi geçmeyen sabit bir sıcaklıkta ve hava bulunan ortamda,
genellikle üzüm ve elma gibi meyvelerden sirke bakterisi (Mycoderma aceti) veya
asetobakter tarafından gerçekleştirilen asetik asit fermantasyonu ile elde edilen bir sıvıdır.
Sirkelerin rengi, hazırlandıkları meyve türüne göre soluk sarı ile kırmızı arasında olup
kendine has bir kokuya ve aromaya sahiptir. Geçmişte önemli bir salamura bileşeni olan
sirke, günümüzde de fermantasyon gerçekleştirecek temel salamura bileşeni ve aroma verici
madde olarak kullanılmaktadır.

Laktik asit; uçucu olmayan, suda ve alkolde kolayca çözünen, ısıya dayanıklı,
koruyucu ve asit düzenleyici önemli bir kimyasaldır. Diğer asit düzenleyicilerle birlikte pH
seviyesinin ayarlanmasında kullanılır.

Asetik asit sirke formunda bir koruyucu olarak kullanılır. Asetik asit (CH3COOH)
keskin bir koku ve lezzete sahip, berrak ve renksiz mono karboksilli asitlerin en önemlisi
olan organik bir asittir. Suda kolay çözünür ve donma noktası 15.5oC olduğu için oda
sıcaklığında buz görünümündedir. Asetik asit de diğer asit düzenleyicilerle birlikte pH
seviyesinin ayarlanmasında kullanılır. Asetik asit, maya ve istenmeyen bakterilerin
gelişmesini önlemede daha etkilidir.

Sitrik asit halk arasında limon tuzu olarak bilinir ve asit düzenleyici olarak diğer asit
düzenleyicilerle birlikte pH seviyesinin ayarlanmasında kullanılır.

Ferroglükonat veya ferrolaktat (oksidasyon ile karartılmış olan), siyah zeytinlerin var
olan renklerinin korunması amacıyla stabilizör olarak kullanılan katkı maddeleridir.

Sodyum ve kalsiyum laktat, zeytin dokusunun sertliğini korumak amacıyla kullanılan
katkı maddeleridir.

Askorbik asit aynı zamanda C vitamini olarak da bilinir. Askorbik asit, yeşil zeytinin
kararmasını önlemek için katkı maddesi olarak kullanılır.
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Kalsiyum klorür; sodyum ve kalsiyum laktat gibi zeytin dokusunun sertliğini korumak
amacıyla kullanılan katkı maddesidir.

Defne, kapari, kekik, sarımsak vb. baharat ve aromalı bitkilerin salamura bileşeni
olarak kullanılmasında ürüne çeşni vermek amaçlanır.

4.3. Salamura Bileşenleri ile Güvenli Çalışma Kuralları

Salamurada kullandığımız bileşenlerin bazıları, dikkatli olunmadığında olumsuz etki
yapabilecek kimyasal maddelerdir. Bu maddeleri kullanırken ve depolarken kullanma
talimatlarını dikkatli bir şekilde uygulamamız gerekir. Bazılarının ambalajı üzerinde tehlikeli
madde özelliğini belirten çeşitli işaretler bulunur. Tehlikeli maddeler; patlayıcı, parlayıcı,
kolay yanıcı, yakıcı, zehirli, mikrop bulaştırıcı, radyoaktif, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik,
kendi kendine tutuşan, korozif, çevre için zararlı olan, ıslandığında yanan ve diğer tehlikeleri
oluşturan maddelerdir. Üretim prosesinde kullandığımız bazı maddeler (asitler ve NaOH
gibi) bu özellikleri taşıyor. Bu ürünleri kullanırken dikkat etmemiz gereken kurallar şöyle
sıralanabilir

 Yeni çalışanlara kimyasallarla ilgili kullanma talimatları, oluşabilecek kazalar
ve maddeler üzerinde bulunan etiketlerdeki işaret ve semboller anlatılmalıdır.

 Kimyasal maddelerin özellikleri (organik/inorganik, asit/baz vb.) iyi
bilinmelidir. İnsan sağlığına zararlı olan kimyasal maddeler (NaOH gibi bazlar,
derişik asitler gibi) ile çalışan kişi bu maddeleri tanımalıdır.

 Bazı kimyasalları kullanırken çok dikkatli olmalıyız. Örneğin kalsiyum klorür
(CaCl2) tahriş edici bir maddedir. Asetik asit ( CH3COOH) ise çürütücü ve
aşındırıcıdır.

 İnsan sağlığına zararlı olan kimyasal maddelerle çalışılırken maddenin
özelliğine göre gözleri ve cildi bu maddelerin zararlı etkisinden korumak için
eldiven, maske, yan kısımları kapalı gözlük gibi iş elbiseleri kullanılarak
çalışılmalı, çalışma bittikten sonra mutlaka eller yıkanmalıdır.

 Çalışanlar, kimyasal maddelerle çalışılırken doğabilecek yanma, yutma,
zehirlenme gibi kazalarda yapılacak ilk yardım kurallarını öğrenmelidir. Ayrıca
çalışılan yerlerde görülebilecek şekilde uyarı levhaları asılmalıdır.

 Kimyasal maddelerle çalışan bir kişinin yanında ikinci bir kişi bulunmalı veya
en azından telefonla ulaşımın kolaylıkla sağlanabileceği bir ortamda
çalışılmalıdır.

 Acil durumlarda iletişim kurulması gereken ilk yardım, itfaiye gibi kurumların
ve uzmanların telefonları işletmenin belirli yerlerine büyük puntolarla yazılarak
asılmalıdır.

 Maddelerin uçuculuğu, yanıcılığı, derişimi, kendiliğinden tutuşma eğilimi ve
kendiliğinden parçalanması gibi özellikleri, maddelerin orijinal etiketleri
üzerinden dikkatli bir şekilde okunarak öğrenilmelidir.
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 Herhangi bir kimyasal ürünü kullanmaya başlamadan önce ambalajı üzerinde
bulunan etiket ve üretici firmanın ürünün doğru kullanımı ve taşıdığı tehlikeleri
açıkladığı talimatlar dikkatlice okunmalıdır.

 Kimyasal maddeler kutu, kavanoz gibi küçük ambalajlarda saklanacaksa
birbiriyle karışmaması için okunaklı bir şekilde etiketlenmelidir.

 Etiketi düşmüş veya silinmiş olan kimyasal madde atılmalıdır. Aksi hâlde hem
sağlık hem de proses açısından tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir.

 Bir sıvı şişeden başka bir kaba dökülmek üzere eğildiğinde şişenin etiketli kısmı
üst tarafta kalmalıdır.

 Toksik ve tahriş edici sıvılar aktarılırken kabın altına başka geniş bir kap, katılar
aktarılırken alt kısmına bir kâğıt altlık konulmalıdır. Bu işlemler mutlaka iyi
havalandırılan bir ortamda yapılmalıdır.

 Sıvı veya toz hâlindeki maddeleri kaptan kaba aktarırken uygun bir huni
kullanılmalıdır.

 Prosesin gerektiği kadar kimyasal madde hazırlamalıyız. Gerekenden daha fazla
kimyasal madde hazırlanması israfa neden olur.

 Çalışılan maddelerde kullanılan araç-gereçler, kaplar işlem bittikten sonra
temizlenmeli, bu maddelerden kalan atıklar bu konudaki talimatlara uygun
şekilde ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

 Kimyasal maddenin saklandığı kaptan alınan ve kullanılmayan maddeler
saklama kabına geri konmamalıdır.

 Çok yüksek raflara kırılabilecek ambalaja sahip kimyasallar konulmamalı,
zorunlu durumlarda kullanımı kolay ve emniyetli merdiven kullanılmalıdır.

 İşletmelerin sorumlu yöneticileri, maddelerin kullanımıyla ilgili alınan
önlemlerin etkinliğini, sürekliliğini sağlamak üzere kontrol etmelidir.

 Kimyasalların saklandığı depo, eğitilmiş bir elemanın sorumluluğunda
olmalıdır. Stok defteri veya bilgisayar programı yardımıyla depo giriş-çıkışları
düzenli bir kayıt sistemiyle kontrol altında tutulmalıdır.

 Depo sorumlusu dışında diğer çalışanların girmesi engellenmelidir.

4.4. Salamura Bileşenlerinin Muhafaza Edileceği Kapların
Özellikleri

Kimyasalların saklanacağı kapların taşıması gereken özellikler şunlardır:

 Tüm kimyasal maddeler, aksi belirtilmedikçe kendi orijinal ambalajlarında ve
etiketli olarak saklanmalıdır.

 Kendi ambalajı dışında bir kap içerisinde saklanacaksa kimyasallar ile
tepkimeye girmeyecek, korozyona uğramayacak özellikte bir maddeden
yapılmış (cam, çelik vb.) kutu, bidon, kavanoz, tank ve konteyner gibi bir kap
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seçilmelidir. Kirli, kırık, paslı, çatlak, lekeli, yırtık, sırrı dökülmüş olan kaplar
kullanılmamalıdır.

 Kullanılacak maddelerin isim ve tanımları, sembolleri, tehlikesi ile ilgili bilgiler
ve güvenlik önlemleri bu kabın üzerinde etiket ile gösterilmelidir.

 Organik çözücüler, plastik kaplarda saklandığında çözücünün difüzyona uğrama
ihtimali dikkate alınmalıdır.

 Bazı kimyasallar ışığa maruz kaldığında bozulur. Bunlar ışık geçirmeyen
kaplarda saklanmalıdır. Cam kap kullanılıyorsa renkli olması tercih edilmelidir.

 Kimyasalların saklanmasında kullanılan kaplar, gıda maddesinin taşınması gibi
başka amaçlar için kullanılmamalıdır.

 Kimyasalların muhafaza edileceği kaplar, (aksi belirtilmedikçe) kapandıktan
sonra çevresel etkenlerle temasını kesecek emniyet kilitli bir kapak sistemine
sahip olmalıdır.

 Sıvı olan kimyasallar, silindirik biçimli açma-kapama vanası olan kaplarda
saklanmalıdır.

 Cam kap içindeki kimyasal maddelerin taşınmasında daima kırılma tehlikesi
vardır. Cam şişeler, boğaz kısmından tutulup taşınmamalıdır. Cam kaplar,
kovalar içinde etrafı kapalı kutularda veya tekerlekli arabalarda taşınmalıdır.

 Kimyasallarla temasta bulunan yüzeyler kolay ve iyi temizlenebilir, korozyona
dayanıklı malzemelerden yapılmış olmalıdır.

Resim 4.1: Sıvı kimyasal depolama tankı
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4.5. Salamura Bileşenlerinin Depolanacağı Ortamın Özellikleri

Zeytin işletmelerinde kullanılan kimyasalların saklanacağı depoların üretim alanına
yakın, fakat üretim alanı dışında uygun dolaplar ve korozyona dayanıklı raflarla donatılmış,
güneşe maruz kalmayan, serin ve nemsiz bir ortam olması gereklidir. Depolarda aşağıda
belirtilen özellikler bulunmalıdır;

Resim 4.2: Tuzun palet üzerinde depolanması

 Ham madde, mamul madde, temizlik maddeleri, zararlılarla mücadele ilaçları ve
gıda maddelerini etkileyebilecek diğer kokulu maddeler ayrı bölümlerde
depolanmalıdır.

 Depoda malzemeler, duvarla ve zeminle temas etmeyecek şekilde palet
yüksekliğinde depolanmalıdır.

 Kimyasalların bozulmasına sebep olabilecek ısı, ışık, nem gibi çevresel
etkenlerin uygun olması gerekir.

 Birlikte bulunmaları sakıncalı olan kimyasal maddeler (asit ve bazlar gibi) ayrı
bölümlerde saklanmalıdır.

 Depo, basit ve açık bir organizasyon yapısına sahip olmalıdır. Birbiriyle yan
yana depolanması sakıncalı maddeler ayrı bölümlere yerleştirilmelidir. Her bir
bölüm veya rafın ayrı renk kodlarıyla veya harf,sayı sistemleriyle etiketlenmesi
karışıklığı önler.

 Kimyasal maddelerin saklandığı depolar, depolanan maddenin oluşturabileceği
zararlar göz önüne alınarak gerekli ısı, izolasyon, havalandırma, alarm, yangın
söndürme gibi sistemlerle donatılmalı ve amaca uygun malzeme kullanılarak
inşa edilmelidir.

 Yanıcı sıvılar varsa bunlar kuru, serin ve iyi havalandırılan yerlerde, özel
bölmelerde emniyet kapakları bulunan özel metal konteynerlerde
depolanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Öğrenme Faaliyeti-1’de kullandığınız ve/veya üretim atölyenizde mevcut salamura
bileşenlerini depolamak için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kişisel hijyeni sağlayınız.

 Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ediniz.
 İş kıyafetinizi giyiniz
 Bonenizi ve eldiveninizi takınız.
 Çalışırken yüzük vb. aksesuar

takmayınız.

 Koruyucu maske ve eldiven takınız.

 Kimyasallar deri, solunum yolları ve
gözde tahriş etkisine sahiptir.

 Çalışırken mutlaka koruyucu tedbirler
almalısınız.

 Kullanılan salamura bileşenlerini
özelliklerine göre tasnif ediniz.

 Asitler ile bazlar ayrı
gruplandırılmalıdır.

 Çalışmanız boyunca gerekli bilgileri
kaydediniz.

 Kimyasalları uygun kaplarda muhafaza
ediniz.

 Öğrenme faaliyetinde verilen bilgileri
hatırlayınız.

 Kendi orijinal ambalajı içerisinde
saklanabilir.

 Ambalajında belirtilen uyarılara dikkat
edilmelidir.

 Resim 3.1 ve 3.2’yi tekrar inceleyiniz.
 Düzenli ve titiz çalışınız.

 Etiketleyiniz.

 Etiket üzerinde maddenin adı, imal ve
son kullanma tarihleri belirtilmelidir.

 Maddeye özel uyarılara yer
verilmelidir.

 Uygun depo koşulları sağlayınız.

 Depo temiz, düzenli, kuru, serin ve
karanlık olmalıdır.

 Depo sorumlusu tarafından rutin olarak
ortamın sıcaklık ve nemi ölçülmelidir.

 Deponun temizliği rutin olarak
yapılmalıdır.

 Depo kontrolleri, temizliği, ürün giriş-
çıkışı ile ilgili formlar düzenli olarak
doldurulmalıdır.

 Katılar yerden yüksek paletlere, raflara
yerleştirilmelidir (Resim 3.2).

 Kimyasallarla çalışma kurallarına
uygun tedbirleri alınız.

 Öğrenme faaliyetinde verilen bilgileri
hatırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Depoda gerekli uyarı levhaları asılı
olmalıdır.

 Depoda mutlaka yangın söndürücü ve
ilk yardım dolabı bulunmalıdır.

 Kullanılan araç-gereç ve ekipmanların
temizlik ve bakımını yapınız.

 Salamura bileşenlerini muhafaza etmek
ve taşımak için kullanılan kaplar, raf
veya paletler temiz olmalıdır.

 Bunlar kullandıktan sonra da
temizlenmelidir. Aksi hâlde, aynı kap,
raf veya palette bulunan kalıntıların
reaksiyona girebileceği başka madde
konulması tehlikeye neden olur.

 Çalıştığınız ortamı temizleyiniz
 Çalışmanız bittiğinde bone, eldiven ve

galoşlarınızı çöpe atınız.
 İş önlüğünüzü çıkarıp asınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri “doğru” veya “yanlış” olarak değerlendiriniz.
Cümlelerin başındaki boşluğa “doğru” olduğunu düşünüyorsanız D, yanlış olduğunu
düşünüyorsanız Y yazarak belirtiniz.

1. Kimyasal maddelerin saklanacağı kapların çatlak, paslı veya aşınmış olması tehlike
oluşturur.

2. Salamura bileşeni olarak kullanılan kimyasal maddeler ile koruyucu iş kıyafeti
olmadan temas tehlikelidir.

3. Etiketi düşmüş veya okunmaz durumdaki kimyasal maddelerin kullanılması
tehlikelidir.

4. Kalsiyum klorür, tehlikesiz bir maddedir.

5. Kimyasal maddelerin bulunduğu kapların ağzı açık bırakılmalıdır.

6. Asitler ile NaOH’nin bir arada bulunması tehlike oluşturmaz.

7. Kimyasal maddelerin ambalajı üzerinde bulunan talimat ve açıklamalar çok önemlidir.

Aşağıdaki sorular için verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

8. Aşağıdaki salamura bileşenlerinden hangisi dikkatli olunmazsa tehlike oluşturabilir?
A) Tuz
B) Şeker
C) Sirke
D) Aromatik bitkiler
E) NaOH

9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi kimyasalların depolanacağı ortam için uygundur?
A) İyi havalandırılmalı
B) Güneş ışığı almalı
C) Nemli olmalı
D) Sıcak olmalı
E) İyi aydınlatılmalı

10. Aşağıdakilerin hangisi kimyasalların etiketlenmesinde yer verilmesi zorunlu
bilgilerden biri değildir?

A) Kimyasalın adı
B) Son kullanma tarihi
C) Kimyasalın özellikleri
D) Üretici firma adı
E) Uyarılar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



57

11. Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların depolanmasında ve kullanılmasında dikkatsizlik
sonucu oluşabilecek tehlikelerden biri değildir?

A) Zehirlenme
B) Batma
C) Aşınma
D) Yanık
E) Tahriş

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Verdiğiniz cevaplarınız doğru ise bir sonraki uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST

Salamura bileşenlerinin muhafaza edildiği deponun temizliğini ve kontrollerini
yapmak için gerekli işlemleri uygulayınız. Yaptığınız işlemleri değerlendirme tablosu ile
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Yüzük, künye vb. aksesuarlarınızı çıkardınız mı?
2. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?
3. İş kıyafetinizi giydiniz mi?
4. Koruyucu maske ve eldiven taktınız mı?
5. Kimyasallarla çalışma kurallarına uygun tedbirleri aldınız mı?
6. Kullanılan salamura bileşenlerini özelliklerine göre

sınıflandırdınız mı?
7. Kimyasalların uygun kaplarda bulunduğunu kontrol ettiniz

mi?
8. Etiketlerini kontrol ettiniz mi?
9. Depoda mevcut salamura bileşenlerinin miktarını belirlediniz

mi?
10. Deponun temizliğini yaptınız mı?
11. Depo koşullarının uygunluğunu (sıcaklık, nem, havalandırma

ve ışık) kontrol ettiniz mi?
12. Yaptığınız kontroller doğrultusunda düzeltici önlemler

aldığınız mı?
13. Çalışmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?
14. Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
15. Çalışmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
16. Kullandığınız araç-gereçlerin temizliğini yaptınız mı?
17. İşi size verilen zamanda tamamladınız mı?
18. Çalışmanız bittiğinde iş kıyafetlerini çıkartıp astınız mı?
19. Bone ve eldivenlerinizi çıkartıp çöpe attınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri “doğru” veya “yanlış” olarak değerlendiriniz.
Cümlelerin başındaki boşluğa “doğru” olduğunu düşünüyorsanız D, yanlış olduğunu
düşünüyorsanız Y yazarak belirtiniz.

1. Sirkülasyon pompası salamuranın homojen olması için kullanılır.
2. Fermantasyon sürecinde laktik asit bakterileri gelişerek ortamda bozulmaya neden olan

mikroorganizmaları inhibe eder.
3. Yer üstü fermantasyon tanklarında doldurma ve boşaltma işlemleri yer altı tanklara

göre daha zordur.
4. Salamuranın tuzu, fermantasyon sürecinde tankın dibinde yoğunlaşır.
5. Kimyasal maddeler solunum yoluyla insana zarar verir.

Aşağıdaki sorular için verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

6. Aşağıdakilerden hangisi salamura bileşenlerinden biri değildir?
A) Tuz
B) Laktik asit
C) Asetik asit
D) Nitrik asit
E) Askorbik asit

7. Hazırlayacağınız 4000 L salamuranın tuz yoğunluğunun % 7 olması için kaç kg tuz
kullanmalısınız?

A) 250 kg
B) 260 kg
C) C. 270 kg
D) 280 kg
E) 290 kg

8. Tank hacmi 3000 L ise içerisine ne kadar zeytin alır?
A) 2000 kg
B) 2100 kg
C) 2200 kg
D) 2300 kg
E) 2400 kg

9. Başarılı bir fermantasyon üründe aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A) Lezzet
B) Dayanıklılık
C) Kalite
D) Yukarıdakilerin hiçbiri
E) Yukarıdakilerin hepsi

MODÜL DEĞERLENDİRME
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10. Fermantasyon sürecinde sıcaklığın 15°C altında olması aşağıdakilerden hangisine
neden olur?
A) Fermantasyon hızlanır.
B) Fermantasyon yavaşlar.
C) Maya ve küf gelişmesi artar.
D) pH yükselir.
E) Zeytinler bozulur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirterek
kendinizi değerlendiriniz. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki uygulama testine geçiniz.
Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken zorlandığınız sorular ile ilgili konuları faaliyete
geri dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.
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UYGULAMALI TEST

Sofralık olarak işlenmeye uygun nitelikte 14 kg zeytin alarak fermantasyon için
gerekli işlemleri uygulayınız. Yaptığınız işlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.
Çalışmanız hakkında bir rapor hazırlayarak yaptığınız çalışmayı ve ulaştığınız sonucu sınıfta
arkadaşlarınızla tartışınız.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Yüzük, künye vb. aksesuarlarınızı çıkardınız mı?
2. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?
3. İş kıyafetinizi giydiniz mi?
4. Zeytinleri özelliklerine göre sınıfladınız mı?
5. Zeytinleri tarttınız mı?
6. Zeytinleri temizlediniz mi?
7. Zeytinleri salamuraya aldınız mı?
8. Kullandığınız salamura bileşenlerini uygun şekilde depoladınız

mı?
9. Depoda gerekli kontrolleri yaptınız mı?
10. Zeytinleri uygun koşullarda muhafaza ettiniz mi?
11. Fermantasyon boyunca gerekli kontrolleri yaptınız mı?
12. Fermantasyonda karşılaştığınız aksaklıklar için gerekli düzeltici

tedbirleri aldınız mı?
13. Çalışmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?
14. Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
15. Çalışmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
16. Gerekli bilgileri kayıt defterine işlediniz mi?
17. Kullandığınız araç-gereçlerin temizliğini yaptınız mı?
18. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?
19. İşi size verilen zamanda tamamladınız mı?
20. Çalışmalarınız sırasında sanitasyon kurallarına uymaya özen

gösterdiniz mi?
21. Çalışmanız bittiğinde iş kıyafetinizi çıkarıp astınız mı?
22. Bone ve eldiveninizi çıkarıp çöpe attınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise modülü
tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır.
Öğretmeninizle iletişime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI

1. Y
2. D
3. Y
4. D
5. Y
6. A
7. E
8. B
9. C

10. E

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI

1. D
2. Y
3. Y
4. D
5. Y
6. Y
7. D
8. D
9. C

10. E
11. C
12. D

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 CEVAP ANAHTARI

1. Y
2. Y
3. D
4. Y
5. Y
6. D
7. D
8. C
9. A

10. E
11. E
12. B

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 CEVAP ANAHTARI

1. D
2. D
3. D
4. Y
5. Y
6. Y
7. D
8. E
9. A

10. D
11. B

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1. D
2. D
3. Y
4. D
5. D
6. D
7. D
8. B
9. E

10. B
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