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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Tereyağı eski zamanlardan beri mutfaklarımızdan çıkmayan bir gıda olarak bilinmekte
ve et kızartmalarından özel soslara kadar her tür yemeğe katılarak yemeklere ayrı bir lezzet
vermektedir. Sabah kahvaltılarında ekmek üstüne sürdüğümüz, kurabiyelere ve keklere
kattığımız, yemeklerimize ayrı bir tat ve koku veren tereyağı vazgeçemediğimiz gıdalar
arasındadır.
Süt yağının daha dayanıklı bir ürüne dönüştürülerek tüketime sunulması çabalarının
tarihi oldukça eskidir. Tereyağına ilişkin Batılı kaynaklarda M.Ö. 3000 olarak belirtilen ilk
bilgilere, M.Ö. 8000’de Doğu Anadolu’da yaşamış Urartu kayıtlarında da rastlanmıştır. 19
yy.’ın ortalarına doğru ise süte derin kaplarda kaymak bağlatma usulünün uygulanmaya
başlanmasıyla tereyağı işletmeleri kurulmaya başlanmıştır. İlk orijinal yayıklar tahta
malzemeden yapılmıştır. Ancak günümüzde bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemelerin bir
sonucu olarak bu ürünün üretiminde yeni teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır. Böylece
geleneksel kalıpların dışına çıkılmış, daha hızlı ve standart üretim aşamasına gelinmiştir. Süt
ve süt ürünlerini üreten işletmelerde kaliteli ve standart tereyağı üretimi yapabilmek, gerek
tüketici sağlığını korumak gerekse tüzük ve standartlara uygunluğu sağlamak açısından
önemlidir. Üretim bu alanda yetişmiş elemanlar tarafından yapılmaktadır.
Bu modülün amacı; tereyağının duyusal, kimyasal, beslenme ve sağlık açısından
özellikleri ve tereyağı üretimi ile ambalajlama, soğutma ve depolama sırasında dikkat
edilmesi gereken hususlar hakkında yol gösterici olmaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak tereyağı üretimi için hammaddeye
ön işlemleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan süt ve süt ürünlerini işleyen gıda işletmelerinden randevu
alarak, krema eldesi için süte uygulanan ön işlemlerin neler olduğunu öğreniniz.



Randevu alarak gittiğiniz işletmede kremaya uygulanan ön işlemlerin neler
olduğunu öğreniniz.



Araştırmalanızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. KREMA ELDESİ VE KREMAYA
UYGULANAN ÖN İŞLEMLER
Krema eldesi ve kremaya uygulanan ön işlemlere geçmeden önce tereyağının tanımı,
besin değeri, sınıflandırılması ve kullanılacak hammadde özelliklerine değinmek gerekir.

1.1. Tereyağının Tanımı ve Besin Değeri
Türk Gıda Kodeksi-Krema ve Kaymak Tebliği’ne göre krema; sütten fiziksel
seperasyon işlemi ile elde edilen süt yağının, yağsız süt içerisindeki yağca zengin
emülsiyonu şeklinde tanımlanmaktadır. Türk Gıda Kodeksi-Tereyağı, Diğer Süt Yağlı Esaslı
Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği’ne göre tereyağı ise; ağırlıkça en az % 80, en fazla
% 90 oranında süt yağı, en fazla % 2 oranında yağsız süt kuru maddesi ve en fazla % 16
oranında su içeriğine sahip ürün olarak ifade edilmektedir.
Türk Standartları Enstitüsü TS 1331-Tereyağı standardına göre yapılan daha detaylı
tanıma göre ise tereyağı; krema (kaymak) ve yoğurdun tekniğine uygun metot ve aletlerle
işlenmesi sonucunda elde edilen, gerektiğinde Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde izin
verilen katkı maddeleri de katılabilen kendine has tat, koku ve kıvamdaki bir süt mamülüdür.
Tereyağı üretimi süt yağının bir konsantrasyon işlemidir. Tereyağının bileşiminde, süt
kuru maddesini oluşturan öğelerin tümü bulunmaktadır. Ancak, oranları arasında farklılıklar
mevcuttur. Yani tereyağı üretiminde yağ içeriği konsantre edilirken, yağ dışındaki
maddelerde azalmalar meydana gelmektedir. Süt yağı beslenme fizyolojisi açısından önemli
özelliklere sahiptir. Bu önem sağlamış olduğu enerjiden daha çok içermiş olduğu esansiyel
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yağ asitlerinden kaynaklanmaktadır. Beslenme uzmanları günlük enerji gereksiniminin %
25’inin yağdan karşılanmasını ve bunun % 35-45’ininde süt yağından karşılanmasını
önermektedirler. Ayrıca süt yağı; bünyesinde yaşamsal öneme sahip yağ asitlerini
bulundurması, sindirilme yeteneğinin yüksek olması, yağda çözünen vitaminleri içermesi ve
vücut sıcaklığında çözünmüş halde bulunması nedeniyle de önemli bir süt bileşenidir. Süt
yağının bu özellikleri tereyağının besin değerini artırmaktadır.

1.2.Tereyağının Sınıflandırılması
Üretiminde yararlanılan kremanın olgunlaştırılıp, olgunlaştırılmadığına, tuzlu, tuzsuz
oluşuna bağımlı olarak çeşitli sınıflara ve TS 1331 Tereyağı Standardı’na göre de farklı
tiplere ayrılmaktadır. Ayrıca Türk Gıda Kodeksi-Tereyağı, Diğer Süt Yağlı Esaslı Sürülebilir
Ürünler ve Sadeyağ Tebliği’nde de farklı tereyağ tiplerinden bahsedilmektedir. Gerek
Tebliği ve Standartta gerekse çeşitli literatürlerde geçen tereyağı tanımlarına ilişkin bilgiler
aşağıda verilmiştir.


Tereyağı Tipleri











Kahvaltılık tereyağı: Pastörize edilmiş kremadan tekniğine uygun olarak
elde edilmiş, tereyağı kültürü katılarak özel tat ve koku kazandırılmış ve
ağırlıkça en az % 82 süt yağı içeren tereyağıdır.
Mutfaklık tereyağı: Krema veya yoğurttan tekniğine uygun olarak elde
edilmiş, gerektiğinde tereyağı kültürü katılarak özel tat ve koku
kazandırılmış, tuzsuzlarda en az % 82, tuzlularda en az % 80 süt yağı içeren
tereyağıdır.
Sadeyağ (Eritilmiş tereyağı): 60°C’yi geçmeyen bir sıcaklıkta eritildikten
sonra köpük, tortu ve suyundan mümkün olduğunca ayrılmış ve ağırlıkça en
az % 99 oranında süt yağı içeriğine sahip olan tereyağıdır. Diğer bir
ifadeyle süt yağsız kurumaddesini oluşturan bileşenler ve serum fazının
tamamına yakın bir bölümünün ortamdan uzaklaştırılmasıyla üretilen bir
yağ çeşididir. Üretiminde hammadde kaynağı olarak süt, krema ve
tereyağından yararlanılmaktadır.
Yayık tereyağı: Üretiminde hammadde olarak yoğurt kullanılarak elde
edilen tereyağıdır. Son üründe süt yağ oranı ağırlıkça % 80-% 90
arasındadır.
Çeşnili tereyağı: Tereyağına çeşitli baharat, meyve ve sebzeler, bal ve/veya
diğer gıda maddeleri katılarak çeşnilendirilmesi ile elde edilen, tat ve koku
dışındaki diğer özellikleri tereyağı için verilen özellikleri taşıyan ve son
üründe süt yağı oranı ağırlıkça en az % 75 olan bir üründür.
Tereyağı sınıfları
Tuz oranına göre
o
Az tuzlu
% 0.5-0.6
o
Standart tuzlu
% 0.8-1.0
o
Extra tuzlu
% 2 (en fazla)
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Olgunlaştırma durumuna göre
o
Tatlı krema tereyağları: Kremaya olgunlaştırma işlemi
uygulanmadan elde edilmiş tereyağlarıdır. Bu tip tereyağı
üretiminde yayıklama asitliği > 6.0 pH’dır.
o
Ekşi krema tereyağları: Kremanın olgunlaştırılmasıyla elde
edilen tereyağlarıdır. Bu tip tereyağı üretiminde ise yayıklama
asitliği hafif olgunlaştırılanlarda 5.0-5.4 pH daha fazla
olgunlaştırılanlarda 4.5-4.7 pH arasındadır.

1.3.Hammadde Özellikleri
Diğer süt ürünlerinde olduğu gibi, tereyağı üretiminde de hammadde niteliği, ürün
kalitesi açısından önemli faktördür. Tereyağı üretiminde temel hammadde kaynağı süttür.
Ancak yayıklanacak madde hacmini azaltmak, yayıklama işleminin hızını artırmak, yayıkaltı
miktarını dolayısıyla, toplam yağ kaybını azaltmak amacıyla, sütten mekanik yöntemlerle
elde edilen “krema” tereyağı üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Ayrıca
geleneksel olarak yayık tereyağı üreten bazı yerlerde diğer bir hammadde kaynağı da
yoğurttur.


Tereyağı üretiminde hammadde olarak kullanılacak kremanın taşıması
gereken özellikleri şunlardır:


Kremanın öncelikle bakteriyolojik açıdan belirli nitelikleri taşıması
gerekmektedir (Tablo 1.1).

Mikroorganizma
Maya
Küf
Koliform
Toplam Bakteri

Şüpheli
1-10
1-10
1-10
1000-10000

Yeterli
<1
<1
<1
<1000

Yetersiz
>10
>10
>10
>10000

Tablo1.1: Tereyağı üretiminde kullanılacak kremanın bakteriyolojik nitelikleri (cfu (koloni
oluşturma birimi ml-1)



Kremalarda titrasyon asitliği, lipoliz düzeyi, tat-aroma özellikleri de kalite
kriteri olarak kullanılabilmektedir. Uygun olmayan koşullar altında,
kremanın asitliğinde artışlar ortaya çıkar. Bazı ülkelerde tereyağı üretiminde
kullanılacak kremaların sınıflandırılmasında titrasyon asitliği esas
alınmaktadır. Değerlendirmeye göre titrasyon asitliği 8.8°SH (% 0.2 laktik
asit)’den düşük olan kremalar I.sınıf, 22.2°SH (% 0.5 laktik asit)’den
yüksek olmayan kremalar II.sınıftır.



Temel hammadde olması nedeniyle kremanın normal bileşime sahip kaliteli
sütlerden üretilmesi ve üretilen kremanın uygun koşullarda saklanması
gerekmektedir. Krema üretimi için, pratikte iki farklı yöntem
uygulanmaktadır. Bunlar;
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Pastörizasyonu izleyen aşamada sütün separatörden geçirilmesiyle
krema üretimi
o
Sütün önce separatörden geçirilmesiyle krema eldesi ve üretilen
kremanın pastörize edilmesi yoluyla krema üretimi
Ancak tereyağında lipolizin neden olduğu tat bozukluğunu (ransid tat)
önlemek amacıyla hammadde olarak kullanılan süt pastörize edilmiş bile
olsa, separasyondan sonra kremanın pastörizasyonu önerilmektedir. Çünkü,
kremanın soğukta muhafazası birçok mikroorganizma grubunun gelişimini
elemine etmesine karşın, psikrofilik bakteriler bu koşullar altında
çoğalabilmektedir. Anılan bakteri grubunun sentezlediği lipolitik ve
proteolitik enzimler yüksek sıcaklıklarda (130-140°C) bile stabilitelerini
koruyabilmektedir. Kremanın pastörizasyonunda psikrofilik bakteriler
tahrip edilebilmesine karşın bu bakteriler tarafından üretilen enzimler
aktivitelerini koruyabilmektedir. Bu nedenle kremanın üretimini izleyen
aşamada hemen pastörize edilmesi gerekmektedir. Üretildikten sonra,
pastörize edilmeyecekse, krema derhal 2-4°C’ye soğutulmalı ve 24 saat
içinde pastörize edilmelidir.
o





Üretim ve muhafazası aşamasında kremadaki yağ globül membranı
özelliklerini korumalıdır. Süt veya kremadaki yağ globülleri 0.5-20µm
büyüklüğünde olup etrafı fosfolipit-protein yapısında bir membran ile
kuşatılmıştır. Membranın herhangi bir nedenle (homojenizasyon,
soğutma/ısıtma vb.) tahrip olması durumunda globül içinde yeralan
trigliseridler enzimler aracılığıyla hidrolize olmakta ve bunun sonucunda
yağ asitleri serbest hale geçmektedir. Serbest hale geçen yağ asitleri
miktarının belirli bir sınır değerinin üzerine çıkması üründe ransid (acı) tada
neden olmaktadır. Bu nedenlerden ötürü kremanın üretiminde ve
muhafazasında uygulanacak mekanik işlemlere (karıştırma, pompalama vb.)
özen gösterilmelidir. Örneğin, krema aktarımında pozitif pompalar
kullanılarak yağ globül membranının tahrip olması minimum düzeye
indirilebilir.



Krema antibiyotik, dezenfektan, deterjan vb. maddeleri içermemelidir. Bu
maddelerin varlığı, kültür aktivitesini olumsuz yönde etkileyerek,
olgunlaştırılmış krema tereyağlarının üretiminde sorunlar yaratır.

1.4. Krema Eldesi
İşletmeler tereyağına işlemek üzere ihtiyaçları olan kremayı 2 kaynaktan temin
etmektedirler. Bunlar;



Kendi işletmesine gelen sütlerin yağının ayrılması sonucu elde edilen kremalar
Piyasadan temin edilen toplama kremalar
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İşletmeler kremayı kendileri üretecekse bu amaçla işletmeye alınan sütün
temizlenmesi gerekir. Sütün temizlenmesi gerek sağım sırasında gerekse sağım sonrasında
istenmeyen materyallerin sütten uzaklaştırılması amacıyla yapılmaktadır. Bu konuda detaylı
bilgi “Sütü İşletmeye Alma” modülünde verilmiştir.
Sütün temizlenmesinden sonraki işlem süt yağının ayrılmasıdır. Sütten süt yağının
ayrılması önemli bir işlemdir. Çünkü süt yağı, işletmeler tarafından gıda sanayinin diğer
dallarında kullanılmak üzere satışa sunulduğu gibi, tereyağı üretiminde de hammadde olarak
kullanılmaktadır. Süt yağının ayrılması mekanik bir işlemdir ve sonuçta süt yağı bakımından
zengin krema ile süt yağı bakımından fakir yağsız süt elde edilir. Süt yağının sütten mekanik
yolla ayrılamasının dayandığı prensip ve kullanılan yöntemler hakkındaki bilgiler ‘‘Süte
Uygulanan Ön İşlemler’’ modülünde verilmiştir.

1.5. Kremaya Uygulanan Ön İşlemler
Kremaya uygulanan işlemler elde edilen tereyağının kalitesini doğrudan
etkilemektedir. Krema çeşitli faktörlere özellikle de mevsime göre değişik özellikler
gösterdiğinden standart kalitede tereyağı elde etmek için kremanın birtakım ön işlemlerden
geçirilmesi gerekmektedir. Bu işlemler kremanın tereyağı özelliği kazanması için önemlidir.

1.5.1. Kremanın Standardizasyonu
Yayıklama süresi ve randıman açısından önemli olan standardizasyon işlemi ile
kremanın yağ oranı % 30-35'e ayarlanmaktadır. Bunun için su veya yavan süt kullanılabilir.
Standardizasyon yayıklama süresi ve randıman açısından önemlidir. Genel olarak yağ oranı
arttıkça yayıklama süresi kısalır, yağ oranı azaldıkça yayıklama süresi uzar. Ayrıca yağ oranı
arttıkça yayıkaltı ile verilen kayıp % 30' a kadar azalır.
Standarizasyon hesaplamaları “Süte Uygulanan Ön İşlemler” modülünde detaylıca
anlatıldığından burada basit bir örnekle hatırlatma yapılmıştır.
Örnek: % 75 yağlı kremadan % 30 yağlı krema elde etmek için kullanılacak su
miktarı nedir?
Bu amaçla pearson karesinden yararlanılmaktadır;

7

30 kg kremaya
100 kg kremaya

45 kg su ilave edilirse
x kg su ilave edilir

x = 150 kg su
Toplam krema miktarı (K) = 100 + 150 = 250 kg' dır.

Sonuç olarak; standarizasyondan sonra elimizde
bulunmaktadır.

% 30 yağlı 250 kg krema

1.5.2. Kremanın Nötralizasyonu
Kremanın nötralizasyonu, asitliği fazla olan kremanın asitliğini pastörizasyona
dayanabilecek bir değere düşürmek amacıyla yapılmaktadır. Kremaların asitliği genelde
yüksek olduğundan nötralizasyon zorunlu bir uygulamadır. Nötralizasyonun prensibi;
kremaya katılan alkali bir maddenin fazla asit ile birleşerek tuz oluşturmasına
dayanmaktadır.
Asitliği yüksek krema kullanıldığında yayıklama sırasında yayık altına fazla miktarda
yağ kaçışı gözlenmektedir. Ayrıca yüksek asitli kremaların daynıklılık süreleri de olumsuz
yönde etkilenmektedir.
Krema nötralizasyonun sağladığı yararlar şunlardır:





Tereyağının dayanma süresi artar.
Tereyağlarına özgün, tat –aromanın gelişimini olanaklı kılar.
Yayıkaltına geçen yağ kaybı azalır.
Her zaman aynı kalitede tereyağı üretimi sağlanır.

1.5.2.1. Nötralizasyonda Kullanılan Maddeler
Nötrleştirici madde olarak, laktik asit ile birleşerek zararsız tuzlar oluşturan, suda
kolay ve yüksek oranda çözünebilme özelliğine sahip bazik maddeler kullanılmaktadır. Bu
amaçla
genellikle sodyumlu, kalsiyumlu ve
magnezyumlu nötrleyicilerden
yayarlanılmaktadır. Bunlara örnek olarak kalsiyum oksit, kalsiyum hidroksit, kalsiyum
karbonat, magnezyum hidroksit, magnezyum oksit, sodyum hidroksit, sodyum karbonat,
sodyum bikarbonat gibi zayıf alkaliler verilebilir. Bunların içinde en çok kullanılanları
sodyum hidroksit ve sodyum karbonattır.


Sodyumlu nötrleyiciler: Suda hızlı ve yüksek oranda çözünebilmeleri
nedeniyle nötrleme etkileri oldukça fazladır. Ancak bu grup içinde yeralan bazı
alkaliler (NaOH gibi), yüksek alkalite özelliklerinden dolayı, proteinlerin
çözünmesine sebebiyet vermektedir. Bu değişim, krema viskozitesinin
artmasına, bazı tat-aroma bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Ayrıca, sodyumlu nötralizan maddeler, özellikle krema sıcaklığının yüksek
olması durumunda yağların sabunlaşmasına, dolayısıyla üretilecek
tereyağlarında sabun tadının ortaya çıkmasına neden olabilirler. Tat-aroma
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üzerindeki bu olumsuz etkilerinden dolayı sodyumlu nötralizan maddelerin
kullanılması önerilmemektedir. Bu gurubun kullanılması halinde, kremaların
koku tutuculardan geçirilmesi gerekmektedir.


Kalsiyumlu nötrleyiciler: Kalsiyum nötrleyicilerin, suda çözünebilme
yetenekleri oldukça düşüktür. Bu nedenle de asitliği giderme etkileri düşüktür.
Çözünebilme yeteneklerinin az olması nedeniyle, çözünmeyen kısım kremanın
serum fazında, emülsiyona benzer bir yapıda bulunur ve kazein partiküllerine
bağlanma eğilimindedirler. Bundan dolayı, kalsiyumlu nötrleyiciler kazeinin
taneleşmesine ve vizkozitesinin artmasına sebebiyet verirler. Bu durum,
özellikle aşırı miktarda nötralizan madde kullanıldığında meydana gelmektedir.



Magnezyumlu nötrleyiciler: Suda çözünebilme yeteneklerinin oldukça iyi
olması nedeniyle asitliği gidermedeki etkileri kalsiyumlu nötrleyicilerden daha
üstündür.

1.5.2.2. Nötrleyici Madde Miktarının Hesaplanması
Nötrleyici madde miktarı krema miktarına ve ulaşılması istenen asitlik derecesine göre
hesaplanmaktadır. Bu amaçla aşağıdaki formülden yararlanılır.

A (g)  (A1  A2 )  n  k
Burada;
A : Katılacak nötürleyici madde miktarını (g),
A1: Kremanın başlangıç asitliğini (°SH ),
A2 : İstenen asitlik düzeyini (°SH ),
k : Toplam krema miktarını (kg),
n : 1 kg kremanın asitliğini 1°SH düşürmek için gerekli nötürleyicinin gram olarak
miktarını ifade etmektedir (Bu değer için aşağıdaki tablodan yararlanılır).
Nötrleyici
madde
NaOH
Na2CO3
NaHCO3
Ca (OH)2
Mg (OH)2

Ticari adı

Molekül Ağırlığı

Kostik soda
Soda külü
Yemek sodası
Kireç sütü
-

40
106
84
74
58

1kg kremanın asitliğini 1°SH
indirmek için gerekli miktar (g)
0,10
0,13
0,21
0,09
0,07

Tablo 1.2: Nötürleyici maddeler ve 1 kg kremanın asitliğini gidermek için kullanım miktarları

Örnek: Standardizasyon sonrası asitliği 18°SH (başlangıç asitliği) saptanmış toplam
250 kg kremanın asitliğini 8°SH’a (istenilen asitlik düzeyi) düşürmek için katılacak
nötrleyici madde (NaHCO3 ) miktarını hesaplayınız.
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Çözüm: Yukarıdaki tabloya göre 1 kg kremanın asitliğini 1°SH düşürmek için gerekli
NaHCO3 miktarı 0,21’dir.

A (g)  (18  8)  0.21  250  525 g
Nötrleyici madde katımından sonra, kremanın titrasyon asitliği tekrar belirlenerek,
istenilen düzeye ulaşıp, ulaşmadığı kontrol edilmelidir. Teorik değerlerle, pratik sonuçlar
arasında bazı farklılıklar mevcuttur. Bunun nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir;





Teorik hesaplamalarda, kremada yalnızca laktik asitin bulunduğunun kabul
edilmesi, ancak kremada laktik asit dışında da birçok asidin bulunması,
Kötü depolama koşullarında kremada oluşan CO2’nin varlığı,
Bazı nötürleyicilerin, süt bileşenleri ile reaksiyona girmeleri,
Kremanın bekletilmesi sırasında oluşan tampon maddeler.

Aşırı nötrleyici katımı tereyağlarında tat-aroma ve bazı yapı bozukluklar
yaratmaktadır.

1.5.2.3. Nötrleyici Madde İlavesi
Hesaplanan nötrleyici maddeler tartıldıktan sonra % 10’luk solüsyonu hazırlanarak
ilave edilmelidir (yani 9 katı oranında sulandırılır). Bikarbonatlı alkalilerde konsantrasyon %
15’ e kadar çıkartılabilir.
Nötrleme işlemi son derece dikkat ve özen gösterilmesi gereken bir uygulamadır.
Katım anında krema sıcaklığının yaklaşık 23-32°C civarında olması önerilmektedir.
Uygulama anında, yaratacağı sakıncalardan dolayı (yağların sabunlaşması, nötürleyici
maddenin proteinlere bağlanması vb.), kremanın aşırı ısıtılmasından kaçınılmalıdır.
Sıcaklığın azalmasıyla kalsiyum, kazeinden ayrılır. Bu nedenle, kalsiyumlu nötürleyicilerin
optimum katım sıcaklığında ortama yavaş ilavesi etkinliğini artırmaktadır. Ayrıca bazı
kalsiyumlu nötürleyicilerin (kalsiyum fosfat) çözünebilme yetenekleri sıcaklık artışıyla
azalmaktadır. Sonuçta söz konusu nötürleyici trikalsiyum fosfat halinde çökelmektedir. Bu
değişime bağımlı olarak kimyasal reaksiyon hızı yavaşlamakta diğer bir deyişle nötürleyici
maddenin etkinliği azalmaktadır. .
Kullanılacak miktarı belirlenmiş ve sulandırılarak % 10’luk solüsyon şekline
getirilmiş nötürleyici madde, kremaya yavaş yavaş karıştırılarak ilave edilmelidir. Eğer
nötürleyici hızla katılır ve katım anında krema sıcaklığı yüksek ise sodyumlu nötrleyiciler
kullanıldığında, yağların bir bölümünün sabunlaşması, kalsiyumluların kullanılmasında ise
nötrleyici maddenin proteinler tarafından adsorbe edilmesi meydana gelmektedir.
Aşırı nötralizan kullanımı, nötürleyici madde konsantrasyonunun yüksekliği,
nötürleyici katımının hızlı yapılması ve krema sıcaklığının yüksek olması genel olarak,
kremadaki süt yağının sabunlaşmasına neden olabilir. Nötralizasyon uygulamasında bu
noktalara dikkat edilmelidir.
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1.5.2.4. Çifte Nötrleme
Titrasyon asitliği 27°SH ve daha fazla olan kremaların nötralizasyonunda, sodyumlu
ve kalsiyumlu nötürleyiciler yalnız kullanıldıklarında karşılaşılan tat ve fiziksel bozukluklar
gibi bazı sorunları kısmen gidermek amacıyla “çifte nötürleme” uygulanmaktadır. Bu
uygulamada kalsiyumlu ve sodyumlu nötürleyiciler bir arada kullanılmaktadır. Krema
asitliği öncelikle kalsiyumlu nötürleyici ile 18°SH’a getirilmekte, arkasından sodyumlu
nötürleyici ile istenilen düzeye indirilmektedir.

1.5.3. Isıl İşlem
Bu işlem ile sütten geçen vejetatif formdaki mikroorganizmalar ile patojen
mikroorganizmaların yok edilmesi amaçlanmaktadır. Ancak yağ oranına bağlı olarak
viskozitenin yüksekliği kremanın ısı iletim katsayısını düşürmekte, dolayısıyla ortamda
bulunan mikroorganizmalar ancak yüksek sıcaklıklarda tahrip olmaktadır. Bu da kremaya
yüksek sıcaklık uygulamasını zorunlu kılmaktadır.
Uygulanan sıcaklık kombinasyonlarında ülkeler arasında farklılıklar gözlenmektedir.
Örneğin İngiltere’de yasal olarak kremaya minimum 72-76°C arasında en az 15 s süreyle ısıl
işlem uygulanırken, Danimarka’da kremanın yüksek sıcaklıkta pastörizasyonu zorunlu bir
uygulamadır. Süreleri değişmekle birlikte, tereyağına işlenecek kremaya 85°C veya daha
yüksek sıcaklıklarda ısıl işlem uygulanmaktadır. Kremanın yağ oranı artıkça sıcaklık
derecesi de artmaktadır.
Çeşitli literatürlerde konu ile ilgili önerilen sıcaklık zaman kombinasyonları, aşağıdaki
gibidir;
Sıcaklık derecesi
72-76.7°C
87°C
95 – 105°C
100 – 110°C
90 – 95°C
85 – 95°C
≥ 95°C

Süre
15 s
15 s
15 s
süresiz
30 s
1 dakika

Bu sıcaklık normlarından en yaygın kullanılan değerler 95-110°C’ler arasındadır.
Kremaya ısıl işlem uygulanırken genellikle çift cidarlı tanklardan yararlanılmaktadır. Ancak
günümüzde serpantinli veya plakalı ısı değiştiricilerinde kullanıldığı görülmektedir. Krema
bu sistemlerde ince bir film tabakası halinde ısıtıcı plakalar arasından geçirilmektedir.
Soğutma işlemi de burda gerçekleştirilebilmektedir.


Isı uygulamasının temel amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
 Mikrobiyel bozuklukları önlemek amacıyla, mikroorganizmaların % 99100’ün imha edilmesi,
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Oksidatif bozulmalarda antioksidan etkiye sahip hidrojen sülfid (sulfidril
grupları) gruplarının açığa çıkmasını sağlayarak, oksijenin olumsuz
etkilerini azaltılması ve böylece tereyağlarında oksidasyon sonucunda
ortaya çıkan tat -aroma bozukluklarının engellenmesi,
Isıya dayanıklı, özellikle mikrobiyel kaynaklı lipaz enzimini inaktif duruma
getirerek, tereyağlarında ransid (acılaşma) tat gelişiminin engellenmesi,
Yemden kaynaklanan tat bozukluklarının kısmen önlenmesi.

Yüksek ısı uygulamasının yarattığı sorunlar ise şunlardır:
 Sıcaklık zaman kombinasyonuna bağlı olarak pişmiş tadın ortaya çıkmasına
neden olması,
 Serum fazından yağ fazına fazla miktarda Cu taşınmasına neden olarak
oksidatif stabiliteyi olumsuz yönde etkilemesi,
 Yüksek ısıda denatüre protein yapısında yer alan yağ globüllerinin yayıkaltı
ile birlikte ortamdan ayrılarak tereyağı randımanını düşürmesi.

Resim 1.1: Çift cidarlı krema pastörize tankı
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Resim 1.2: Çift cidarlı krema pastörize tankının iç görünüşü

1.5.4. Kötü Tat-Koku Bileşenlerinin Uzaklaştırılması
Çeşitli koşullara bağlı olarak kremada bulunabilen kötü tat ve kokuların giderilmesi
için ısı uygulamasından sonraki aşamada kremaya deodorizasyon işlemi uygulanır. Bu
uygulama yardımıyla, kötü tat ve kokuya neden olan uçucu bileşenlerin ortamdan
uzaklaştırılması mümkün olmaktadır. Uygulamada sıcaklığı 78°C – 85°C olan krema vakum
altında çalışan üniteye alınır (veya buharlaşma yüzeyini genişletmek amacıyla krema üniteye
püskürtülür). Vakum altında kremanın yaklaşık 60-62°C’de kaynaması sağlanarak, gaz
formuna dönüşen kötü tat ve koku bileşenleri ortamdan uzaklaştırılır. Anılan uygulama
(deodorizasyon) pastörizasyondan önce de gerçekleştirilebilir. Pastörizasyondan önce
gerçekleştirilen uygulamada 78°C’ye ısıtılan krema vakum kabinine (0,5 – 0,6 atm)
pompalanır ve izleyen aşamada plakalı ısı değiştiriciye geri gönderilerek pastörize edilir.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Süt kabul tankı
Isı değiştirici
Seperatör
Isı değiştirici
Vakum deodarizatör
Kültür hazırlama tankı
(kullanılacaksa)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Olgunlaştırma tankı
Isı değiştirici
Yayık (kesikli tereyağı üretimi)
Sürekli tereyağı üretim makinesi
Yayıkaltı suyu toplama tankı
Sarmal taşıyıcılı tereyağı deposu
Ambalajlama makinesi

Şekil 1.1: Kesikli ve sürekli tereyağı üretim hattının şematik görünümü
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek tereyağı üretiminde kullanılacak olan
hammaddeye ön işlemleri uygulayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.
 Krema elde ediniz.

 Titiz çalışınız.

 Laboratuvardan krema bileşimine ilişkin
 Dikkatli olunuz.
verileri alınız
 Standardizasyon ile kremanın yağ oranı
% 30-35'e ayarlamayı unutmayınız.
 Uygun nötrleyici madde seçmeye özen
 Nötrleyici
madde
miktarlarını
gösteriniz.
hesaplayınız.
 Dikkatli olunuz.
 Hesaplanan miktarı sulandırarak katmayı
unutmayınız..
 Katım anında krema sıcaklığının yaklaşık
 Kremaya nötürleyici madde ilave ediniz.
23-32°C civarında olmasına özen
gösteriniz..
 Nötürleyici maddeyi kremaya yavaş
yavaş karıştırarak ilave ediniz.
 Kremanın standardizasyonunu yapınız.

 Pastörizatörün ayarlarını yapınız.

 Talimatlara uygun davranınız.

 Kremayı pastörize ediniz.

 Dikkatli ve gözlemci olunuz.

 Vakumlu havalandırıcılarla
vakum uygulayınız.

kremaya

 Kullanılan ekipmanları temizleyiniz.
 Dezenfekte ediniz.

 Dikkatli ve titiz olunuz.
 Kullanılan ekipmanları özelliğine göre
temizleyiniz.
 Kullanılan ekipmanı özelliğine göre
dezenfekte ediniz.

 Verilen talimatlara uygun davranınız.
 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız.
 Tek kullanımlık malzemelerinizi çöpe atınız.
 Çalışma ortamınızı temizleyerek güvenlik kontrollerinizi yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Türk Gıda Kodeksi’ne göre “tereyağı” tanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Ağırlıkça en az % 80, oranında süt yağı bulundurur.
B) En fazla % 2 oranında yağsız süt kuru maddesi vardır.
C) En fazla % 30 oranında su içeriğine sahiptir.
D) Ağırlıkça en fazla % 90 oranında süt yağı bulundurur.

2.

Süt yağının beslenme fizyolojisi açısından değerli oluşunu aşağıdaki seçeneklerden
hangisi açıklamaktadır?
A) Esansiyel yağ asitlerince zengin olması
B) Yağda çözünen vitaminleri içermesi
C) Sindirilme yeteneğinin yüksek olması
D) Yukardakilerin hepsi

3.

Aşağıdakilerden hangisi olgunlaştırılmış tereyağına işlenecek kremanın antibiyotik,
dezenfektan, deterjan vb. maddeleri içermemesinin gerekliliğidir?
A) Bu maddelerin varlığı, kültür aktivitesini olumsuz yönde etkiler.
B) Bu maddelerin varlığı, sütün tat ve aromasını bozar.
C) Bu maddelerin varlığı, sütü pigmentlerini etkileyerek sütün rengini bozar.
D) Bu maddelerin varlığı, tereyağı oluşum süresini kısaltarak kalitesini düşürür.

4.

Aşağıdaki
seçeneklerden
değerlendirilmemektedir?
A) Bakteriyolojik nitelikler
B) Titrasyon asitliği
C) Kuru madde miktarı
D) Antibiyotik madde varlığı

5.

Tereyağı üretiminde kullanılacak kremanın yağ oranı kaça standardize edilmektedir?
A) % 20 – 25
B) B. % 30 – 35
C) C. % 60 – 65
D) D. % 80 – 85

6.

Aşağıdakilerden hangisi krema nötralizasyonunun sağladığı yararlardandır?
A) Tereyağlarına özgün, tat-aroma gelişimini olanaklı kılar.
B) Yayık altına geçen yağ kaybını azaltır.
C) Her zaman aynı kalitede tereyağı üretimini sağlar.
D) Yukardakilerin hepsi

hangisi
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kremalarda

kalite

kriteri

olarak

7.

Asitliği 16°SH olan toplam 500 kg kremanın asitliğini 8°SH’a düşürmek için katılacak
nötürleyici madde ( NaHCO3 ) miktarı nedir?
A) 640 g
B) B. 740 g
C) C. 840 g
D) D. 940 g

8.

Aşağıdakilerden hangisi nötralizasyon aşamasında kremadaki süt yağının sabunlaşma
nedenlerinden biri değildir?
A. Kremadaki su miktarı
B. Nötürleyici madde konsantrasyonunun yüksekliği
C. Nötürleyici katımının hızlı yapılması
D. Krema sıcaklığının yüksek olması

9.

Aşağıdakilerden hangisi kremaya ısı uygulamasının temel amaçlarından değildir?
A) Mikroorganizmaların % 99-100’ün imhası,
B) İstenen tat ve aromanın kazandırılması,
C) Oksijenin olumsuz etkilerinin azaltılması,
D) Tat – aroma bozukluklarının kısmen engellenmesi,

10.

Aşağıdakilerden hangisi yüksek ısı uygulamasının yarattığı sorunlar değildir?
A) Pişmiş tadın ortaya çıkmasına neden olması,
B) Oksidatif stabiliteyi olumsuz yönde etkilemesi,
C) Yağ globüllerinin ayrılarak tereyağı randımanını düşürmesi,
D) Ransid (acılaşma) tat gelişiminin engellenmesi,

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Tüm
sorulara doğru cevap verdiyseniz “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Tereyağı üretmek amacıyla hammaddeye ön işlemleri uygulayınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Değerlendirme Ölçütleri
İş kıyafetlerinizi giydiniz mi?
Kişisel hijyen kurallarını uyguladınız mı?
Takılarınızı çıkardınız mı?
Gerekli alet-ekipmanlarınızı hazırladınız mı?
Alet-ekipmanların temiz olup olmadığını, çalışıp çalışmadığını
kontrol ettiniz mi?
Krema elde ettiniz mi?
Laboratuvardan krema bileşimine ilişkin verileri aldınız mı?
Kremanın standardizasyonunu yaptınız mı?
Nötürleyici madde miktarını hesapladınız mı?
Kremaya nötürleyici madde ilave ettiniz mi?
Pastörizatörün ayarlarını yaptınız mı?
Kremayı pastörize ettiniz mi?
Vakumlu havalandırıcılarla kremaya vakum uyguladınız mı?
Kullandığınız araç-gereçleri temizleyip dezenfekte ettiniz mi?
İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?
Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?
Çalışma ortamını temizleyip güvenlik kontrollerini yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında kremayı olgunlaştırma işlemini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tereyağı üretimi yapan bir işletmeye giderek olgunlaştırma işleminin süreçlerini
gözlemleyiniz.



Olgunlaştırılmış ve olgunlaştırılmamış kremayı tadınız. Arasındaki farkları not
ediniz. Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. KREMANIN OLGUNLAŞTIRILMASI
Kremanın, elde edilmesinden yayıklanmasına kadar geçen süre içinde tadında,
kokusunda, yapısında ve asitliğinde meydana gelen değişmelerin tümünü kapsamaktadır.

2.1. Kremanın Soğutulması
Isıl işlemin ya da gaz alma işleminin ardından krema, 22°C’ nin altına soğutulur.
Ancak soğutma derecesi, kremaya daha sonra uygulanacak olan olgunlaştırma yöntemine,
mevsimlere, süt yağının niteliğine ve yayıklama yöntemine göre 8-22°C arasında değişir.

2.1.1. Kremayı Soğutmanın Önemi
Isıl işlem sırasında sıvılaşan süt yağının yeniden katılaştırılması gerekir. Bunu
sağlamak için kremanın sıcaklığı 8-22°C’ye kadar düşürülür. Bu işlem tereyağının hem
dokusunu hem de kıvamını önemli ölçüde etkiler. Soğutma ile ayrıca kremanın olgunlaşma
koşulları ayarlanır ve bu şekilde aroma oluşumu yönlendirilir.

2.1.2. Plakalı Soğutucular
Bu sistem belirli sayıda ısı değiştirici plakanın, bir çerçeve içine sıkıştırılarak bir araya
getirilmesi suretiyle oluşturulmuştur. Plakalar paslanmaz çelikten olup kalınlıkları 0.25-1.25
mm arasında değişmektedir. Plaka yüzeylerinin oluklu biçimde tasarımı ile ısının kremaya
optimum düzeyde iletimi mümkün olmaktadır. Plakaların bir yüzünden krema, diğer
yüzünden yardımcı ortam (soğutucu) geçiş yapar ve sıvılar plaka yüzeylerinden birbirlerine
zıt yönde akar. Soğutma sıvısı olarak genellikle buzlu su veya salamura kullanılmaktadır.
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2.1.3. Borulu Soğutucular
Söz konusu ısı değiştiriciler çok sayıda ve belli aralıklarla yerleştirilmiş düz, spiral
veya petek (lamel) borulardan oluşmaktadır. Bunlarda ürün, boruların içinden geçerken ıstıcı
veya soğutucu akışkan boruların dışında, boruların yerleştirildiği gövdenin içinden
geçmektedir. Soğutma materyali olarak soğuk su, buzlu su, tuzlu su veya bir soğutma ajanı
kullanılarak krema soğutulur.

2.2. Kremanın Olgunlaştırılması
Olgulaştırma iki farklı amaca yönelik yürütülen bir uygulamadır. Amaçlardan
birincisi, karakteristik tat – aroma bileşenlerinin oluşumunun sağlanması (biyolojik
olgunlaşma), diğeri ise yayıklamada tereyağı agregatlarının ve granüllerinin oluşabilmesi
diğer bir deyişle yayıklamanın gerçekleşebilmesi için süt yağında yer alan yağ asitlerinin
yeterli düzeyde kristalleşmesidir (fiziksel olgunlaştırma).
Krema genel olarak 18°C’de olgunlaştırılsa da, yazın bu işlem 15-16°C de
yapılmaktadır. Olgunlaşma sonucunda ulaşılan asitlik 18-31°SH arasında değişmektedir.
Kremanın olgunlaştırılması yayıklama sırasında yayık altına geçen yağ miktarını azaltır,
dolayısıyla randıman yükselir.

2.2.1. Biyolojik Olgunlaştırma
Uygun starter kültürler katılarak çeşitli biyokimyasal olayların gerçekleşmesini
sağlamak ve bu anlamda hem asitlik gelişimini gerçekleştirmek hem de tereyağına, özgün
tat-aroma kazandırmak amacıyla yapılan işlemdir.
Kremaya starter kültür ilavesi ile tereyağına özgü tat ve aroma oluşmaktadır.
Karakteristik tat-aromanın oluşmasında en etkili bileşen diasetildir ve karakteristik tat aroma
için gerekli diasetil içeriği 1-2 ppm olarak belirtilmektedir. Ayrıca laktik asit, asetik asit,
karbondioksit, asetaldehit vb. bileşiklerde tat aromanın gelişimine katkıda bulunurlar.
Olgunlaşma aşamasında, mikroorganizmaların asit oluşturmaları ile arzu edilmeyen
mikroorganizmaların gelişmeleri önlenir, yayıklama işlemi kolaylaşır, yayıklama süresi
kısalır ve tereyağı randımanı artar.

2.2.1.1. Tereyağı Üretiminde Kullanılan Starter Kültürler
Tereyağı üretiminde mezofilik aromatik kültürlerden yararlanılmaktadır. Bu amaçla
bakterilerinin çeşitli türlerinden oluşan karışık kültür kullanılır. Çoğunlukla kullanılan starter
kültürler;



Asit üretenler
 Lactococcus lactis subsp. lactis
 Lactococcus lactis subsp.cremoris
Tat ve aroma üretenler
 Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis
 Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris (Leuc. citrovorum)
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2.2.1.2. Kremaya Kültür İlavesi
Liyofilize veya dondurulmuş stok kültürden laboratuvar koşullarında ana kültür, ara
kültür ve daha sonra aşağıdaki yol izlenerek üretimde kullanılacak olan işletme kültürü
hazırlanmaktadır.






Herhangi bir antibiyotik, dezenfektan ve deterjan kalıntısı içermeyen taze yağsız
süt veya yağsız süttozundan hazırlanan % 10-12 kurumaddeli süt, kültür
hazırlama tankına alınır.
Sonra 90-95°C ‘de 45-25 dakika ısı işlem uygulanır.
Ardından hazırlanacak kültürün inkübasyon sıcaklığına (18-21°C) soğutulur.
Önceden hazırlanan ara kültürden % 0,5-1,0 oranında ilave edilir ve iyice
karıştırılır.
18-20 saat inkübasyona bırakılır. İnkübasyon süresince asitlik gelişimi kontrol
edilir (18-20 saat sonra 30-32°SH).

Hazırlanan kültür kremaya % 3-6 oranında ilave edilmekte ve 16-22°C arasında
inkübasyona bırakılmaktadır. Olgunlaşma süresi; inkübasyon sıcaklığı, olgunlaştırma asitliği
gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmekle birlikte 12 ile 24 saat arasındadır. Olgunlaşma
aşamasında kremanın sürekli düşük hızda karıştırılması ve bu aşamanın uygulanan yönteme
bağlı olarak 4.6-4.9 pH değerinde bitirilmesi gerekmektedir.

Resim 2.1: Krema olgunlaştırma tankları

Şekil 2.1: Tank kesiti

Olgunlaştırma işlemi özel tanklarda yapılır. Tanklar, kremanın kusursuz
karıştırılabilmesini sağlayabilecek, yağ globüllerinin zarar görmesini önleyebilecek ve
yayıklama etkisi yapmayacak özel bir karıştırıcı sisteme sahiptir. Ayrıca tanklara krema
sıcaklık ve pH değerini ölçebilen ekipmanların da monte edilebilmektedir.
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Yağın kristalleşmesi, biyolojik olgunlaştırma ve depolama görevinin yanı sıra bazen
krema sıcaklığının istenen düzeye ayarlanması işlevini de yerine getirebilen bu tanklar,
özellikle sıcaklığın yönlendirilmesi söz konusu olduğunda (temperleme), ısıtıcı veya
soğutucu ortamın dolaşımına olanak sağlamak için çift cidarlı yapılmaktadırlar.

2.2.2. Fiziksel Olgunlaştırma
Fiziksel olgunlaştırma; kremanın pastörizasyonu sırasında yağ kürecikleri içinde sıvı
hale geçen yağın tekrar katılaşmasını (kristalleşmesini) sağlamak, elde edilecek tereyağının
kıvamını etkileyebilmek ve yaz ile kış aylarında optimum kıvamda sürülebilme yeteneğine
sahip tereyağı eldesi için kontrollü koşullarda yürütülen sıcaklık / süre programı işlemleridir.
Yayıklama aşamasında yağ globüllerinin bir araya gelerek agregatların ve granüllerin
oluşabilmesi diğer bir deyişle yayıklamanın gerçekleşebilmesi için süt yağı içinde bulunan
trigliseritlerin kısmen kristal kısmen sıvı formda bulunması gerekmektedir. Yayıklama
sıcaklığına soğutulan ancak bu sıcaklıkta bekletilmeksizin hemen yayıklanan kremalardan
tereyağı üretimi mümkün değildir. Bu nedenle biyolojik olgunlaşmasını tamamlamış krema,
yayıklama sıcaklığına veya daha düşük sıcaklığa (4-7°C’ye) soğutularak bu sıcaklıkta
minimum 4 saat, genellikle 14-16 saat bekletilmelidir.

2.2.3. Isı Programı (Kristalizasyon)
Fiziksel süreci doğru yönlendirebilmek için süt yağının bazı niteliklerini, erime ve
katılaşma davranışlarındaki değişimlerin bilinmesi gerekir. Bilindiği üzere süt yağının ana
bileşenleri olan trigliseritler, içerdikleri yağ asitlerinin çeşitliliği nedeniyle farklı erime ve
katılaşma (kristalleşme) davranışı gösterirler. Bununla bağlantılı olarak da süt yağının
sertliği değişir. Yaz aylarında süt yağının doymamış yağ asitleri içeriği yüksek, kış aylarında
ise daha düşüktür. Dolayısıyla yazın elde edilen kremalardan üretilen tereyağları normalden
yumuşak, kışın elde edilenlerden üretilenler ise normalden daha sert hatta kırılgan bir yapıya
sahip olabilmektedir.
Tereyağının sürülebilme yeteneğinde mevsimlere bağlı olarak meydana gelen bu
olumsuzluğu elemine etmek için günümüzde ısı programları uygulanmaktadır.
Kristalizasyon da denilen bu programlar kontrollü koşullarda yürütülmektedir.
Uygulamalarda bazı değişiklikler olmasına karşın kış ve yaz metodu olmak üzere iki farklı
yöntem esas alınmaktadır. Yani temel prensiplere bağlı kalınarak sıcaklık değerlerinde
değişiklikler yapılabilmektedir.


Kış metodu (8-19-16):

Kış aylarında süt yağınında yüksek sıcaklıkta eriyen trigliseritlerin miktarı daha
fazladır. Bunların erime noktaları 27,6°C, sertleşme noktaları ise 20,8°C’dir. Bu değerlerden
yararlanarak iyi sürülebilme yeteneğine sahip tereyağı elde etmek için soğuk-ılık-soğuk
olgunlaştırma yöntemi uygulanmaktadır.
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Bu yöntemde pastörizasyondan sonra krema 8°C veya daha düşük sıcaklığa soğutulur.
Burada amaç yağ globüllerinin hızlı kristalizasyonunu başlatmaktır. Bu sürede yağ
kristalizasyonunu geliştirmek için krema sürekli karıştırılır. Daha sonra 25°C’lik ılık su
yardımıyla krema sıcaklığı 18-21°C’ye yükseltilir. Burada da oluşan kristallerin birçoğu likit
forma dönüşmektedir. Daha sonra kültür ilave edilir ve 6-8 saat inkübasyona bırakılır. pH
değeri 5,1-5,2’ye ulaşınca krema 16°C’ye soğutulur. Buradaki amaç ise yavaş bir
kristalizayon sağlamaktır. Böylece mevcut kristallerin etrafında yeni kristaller oluşarak
kristallerin büyümesi sağlanır. Oluşan büyük kristaller likit fazı zayıf bir şekilde bağlar.
Dolayısıyla likit faz, globüllere uygulanan basınçla membrandan kolaylıkla geçebilir ve likit
fazın artmasına bağlı olarak üretilen tereyağının kıvamı klasik yöntemle üretilenlere göre
daha yumuşak olmaktadır.


Yaz metodu (19-16-8):

Kış metodunda düşük erime noktasına sahip yağların olabildiğince sürekli faza
geçmesi amaçlanırken, yaz metodunda anılan grubun sürekli fazdaki miktarının az olması
amaçlanmaktadır. Böylece tereyağı sıkı bir yapı kazanır.
Bu yöntemde pastörizasyondan sonra krema 19-21°C’ye soğutulur. Kültür ilave
edilerek ve 5-6 saat olgunlaşmaya bırakılır. Kremanın pH değeri 5,1-5,2’ye ulaşınca krema
14-16°C’ye soğutulur. Bu sıcaklıkta 5 saat bırakılarak pH’nın 4,8’e ulaşması sağlanır.
İzleyen aşamada krema 6-9°C’ye soğutulur. Hızlı bir kristalizasyon sonucu küçük kristallerin
oluşması sağlanır. Yüzey alanı fazla olan küçük kristaller fazla miktarda likit yağı adsorbe
ederler. Bu şekilde kristallere bağlanan likit fazın mekanik işlemlerle serbest faza geçme
miktarı az olduğu için üretilen tereyağlarının kıvamı klasik yöntemlerle üretilenlere göre
daha sıkı olmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek, tereyağı eldesi için kremayı
olgunlaştırınız.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Takılarınızı çıkarmayı
yıkamayı unutmayınız.

 Kişisel hazırlığınızı yapınız.
 Kremayı
olgunlaştırma
soğutunuz.

sıcaklığına

ve

ellerinizi

 Ölçümlerinizde dikkatli olunuz.
 Hesaplama yaparken tereyağına ilave
edilecek kültür miktarını dikkate alınız.

 Starter kültür miktarını ayarlayınız.
 Starte kültür hazırlayınız.

 Hijyenik çalışmaya özen gösteriniz.

 Olgunlaştırma araçlarını hazırlayınız.

 Krema sıcaklığını
unutmayınız.

 Kremaya starter kültür ilave ediniz.
 Kremayı olgunlaştırınız.

 Seçtiğiniz kristalleştirme yöntemine
uygun sıcaklık/süre programına uymaya
özen gösteriniz.

 Kremayı soğutunuz ve kristalleştiriniz.
temizleyip

etmeyi

 Dikkatli olunuz ve yaptığınız ölçümleri
kaydetmeyi unutmayınız.

 pH kontrolü yapınız.

 Ekipmanları
ediniz.

kontrol

dezenfekte

 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız .
 Verilen talimatlara uygun davranınız.
 Bir kullanımlık malzemelerinizi çöpe atınız.
 Çalışma ortamınızı temizleyerek güvenlik kontrollerinizi yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz
1.

Pastörize edilen kremanın olgunlaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Krema kışın 18°C' de, olgunlaştırılır.
B) Kremanın olgunlaştırılması randımanı azaltır.
C) Krema yazın 15-16°C' de olgunlaştırılır .
D) Olgunlaşma sonucunda ulaşılan asitlik 18-31 SH arasında değişir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik olgunlaştırma işleminin sonuçlarından biri
değildir?
A) Tereyağında oluşabilecek zararlı mikroorganizma faaliyetini engellenmesi
B) Tereyağına , özgün tat-aroma kazandırılması
C) Yayıklama süresinin kısalması
D) Yayıklama işleminin zorlaşması

3.

Aşağıdakilerden hangisi tereyağının karakteristik aromasının oluşumunda etkili ana
bileşendir?
A) Diasetil
B) B. Laktik asit
C) C. Asetaldehit
D) D. Karbondioksit

4.

Süt yağının sertliği neye bağlı olarak değişmektedir?
A) Kremanın pastörizasyon süresi ve ısısına
B) Biyolojik olgunlaştırmada kullanılan starter kültür karışımına
C) Süt yağının içerdiği yağ asitlerinin çeşitliliğine
D) Kremayı yayıklama süresine

5.

Pastörizasyon aşamasından sonra kremanın soğutulması ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kremanın sıcaklığı 4°C’ye düşürülür.
B) Tereyağının hem dokusunu hem de kıvamını önemli ölçüde etkilenir
C) Süt yağının yeniden katılaşması sağlanır
D) Kremanın olgunlaşma koşulları ayarlanır.

olarak

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Tüm
sorulara doğru cevap verdiyseniz “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Kremayı olgunlaştırınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. İş kıyafetlerinizi giydiniz mi?
2. Kişisel hijyen kurallarını uyguladınız mı?
3. Takılarınızı çıkardınız mı?
4. Kullanmadığınız kişisel eşyalarınızı dolabınıza kaldırdınız mı?
5. Gerekli alet-ekipmanlarınızı hazırladınız mı?
6. Alet-ekipmanların temiz olup olmadığını, çalışıp çalışmadığını
kontrol ettiniz mi?
7. Kremayı olgunlaştırma sıcaklığına soğuttunuz mu?.
8. Starter kültür miktarını ayarladınız mı?
9. Starter kültür hazırladınız mı?
10. Olgunlaştırma araçlarını hazırladınız mı?
11. Kremaya starter kültür ilave ettiniz mi?
12. Kremayı olgunlaştırdınız mı?
13. pH kontrolü yaptınız mı?
14. Kremayı soğutup kristalleştirdiniz mi?
15. Kullandığınız temizleyip dezenfekte ettiniz mi?
16. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?
17. Son kontrollerini yaptınız mı?
18. İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında kremayı yayıklayarak yıkayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tereyağı üreten bir işletmeyi ziyaret ederek yayıklamanın nasıl yapıldığını
gözlemleyiniz.



Yayıklamada kullanılan ekipmanları görünüz.



Kremanın yayıklanmasından sonra oluşan değişiklikleri gözlemleyiniz.

3. YAYIKLAMA VE YIKAMA
3.1. Yayıklama Yöntemleri
Yayıklama, tereyağı elde etmek amacıyla süt, yoğurt veya kremadaki yağın belirli
koşullar altında serumdan ayrılmasını sağlamak için yayık denilen özel ekipmanlarda
karıştırılması işlemidir. Diğer bir ifadeyle, süt yağının konsantre hale getirilerek daha geç
bozulabilen ekonomik bir besin haline dönüştürülmesi amacıyla yapılan bir işlemdir.
Yayıklama işlemine başlanılmadan önce yayık ve krema ile temas eden tüm yüzeyler
özenli bir şekilde temizlenip dezenfekte edilmelidir. Bu amaçla boru hattı ve pompalar
uygun kimyasal dezenfektanlarla veya buharla sterilize edilir. Sonra hem dezenfektan
kalıntılarını gidermek hem de kremanın yapışıp yanmasını önlemek için soğuk su ile
durulanıp soğutulur. Aynı şekilde yayığa sıcak su (93-95°C ) veya hipokloridli su doldurulup
en az 5 dakika düşük hızla döndürülür; ardından 10°C’de su ile doldurulup 15 dakika süreyle
düşük devirde çalıştırılır; daha sonra su boşaltılır.
Günümüzde tereyağı üreten işletmeler kapasitelerine göre kesikli ve sürekli yöntem
olarak adlandırılan farklı yayıklama yöntemleri kullanabilmektedirler.

3.1.1. Kesikli Yöntem
Kesikli yöntemle tereyağı üretiminde silindirk, konik, dört yüzlü veya kübik şekilli ve
dönme hızları ayarlanabilen yayıklar kullanılır. Bazı yayıkların içi boştur; bazılarının içinde
ise, özellikle silindirik yayıklarda, eksenel konumlandırılmış dövme plakaları ve kazıyıcı
sıyırıcılar bulunur. Bunların tasarımı, şekli, büyüklüğü ve konumları, yayığın dönme hızı ile
bağlantılı olarak tereyağının özellikleri üzerinde önemli rol oynarlar.
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Resim 3.1: Yayık çeşitleri

Krema konulmadan hemen önce de sıcak ve ardından soğuk su ile çalkalanıp
durulanır. Böylece yayığın iç yüzeyinde bir su filmi oluşturularak yağın yapışması önlenir.
Bu işlemlerden sonra yayık hacminin 1/2 - 1/3' ne eşdeğer miktarda krema yayığa alınır.
Krema tankındaki ve borulardaki krema kalıntıları da su ile çalkalanarak yayığa eklenir.
Yayık çalıştırılarak yayıklama işlemine geçilir.
Yayıklamanın ilk 5-10 dk’lık aşamasında yayık durdurularak kremada fermantasyon
sonucu meydana gelen gazlar ve hava, tahliye musluğu açılarak dışarı alınmalıdır.
Alınmadığı zaman gaz ve havanın yaratacağı basınç yayıklama işleminin sağlıklı bir şekilde
yürütülmesini olanaksız kılar. Bu aşamada yayık 20 devir/dk gibi düşük bir devirde
çalıştırılmalıdır. Daha sonra 40-50 devir/dk'lık normal devrinde çalıştırılır. Yayıklama
süresince yayığın dönme hızı sabit kalmalıdır.
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Resim 3.2: Kremanın yayığa 1/2 veya 1/3 oranında doldurulması

Yayıklama sırasında tereyağ agregatları köpükte toplanır. İlerleyen aşamada köpüğün
ortadan kalkmasıyla başlangıçta krema ile bulaşık olan yayık camı berraklaşır. Sonuçta
tereyağı granülleri ile yayıkaltı suyu birbirinden tamamen ayrılır. Yayıklama süresi 45-60
dakika arasında değişmektedir.
Yayıklama sıcaklığı yazın 6-10°C, kışın ise 10-15°C’dir. Yayıklama sırasında
mekanik etki bağlamında kinetik enerjinin açığa çıkması nedeniyle yayık içeriğinin sıcaklığı
yaklaşık 1-2°C artar. Bu yüzden yayığın dış yüzeyine üstten soğuk su püskürtülerek
tereyağlaşma sürecinde sıcaklık değişmesi önlenir.

Resim 3.3: Yayıklama işlemi
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Kremanın Resim 3.4: Kremanın yayıklanmasıyla oluşan tereyağ

3.1.2. Sürekli Yöntem
Bu yöntemle işlenecek krema periyodik yöntemin aksine sistemin bir tarafından girer,
diğer tarafından tereyağı olarak çıkmaktadır. Sürekli tereyağı üretim yöntemleri Fritz
yöntemi, Alfa yöntemi, Cherry-Burrel yöntemi ve Cremery-Package yöntemi olmak üzere
dört grup altında toplanmaktadır. Sürekli tereyağı yapım üniteleri aşağıda belirtilen ana
fonksiyonları yerine getirebilcek şekilde dizayn edilmişlerdir.





Kremanın yayıklanması
Yayıkaltı suyunun uzaklaştırılması
Tereyağı granüllerinin bir araya getirilmesi
Yoğurma (Malakse)

Bu yöntemler içerisinde yayıklama prensibini esas alan Fritz yöntemi daha çok
kullanılmaktadır. Bu şekilde tereyağı üretiminde kremanın hazırlanması geleneksel yöntemle
aynıdır. Yağ globül membranının zarar görmesini engellemek için krema aktarımında pozitif
pompalar kullanılır. Yayıklama silindiri çift cidarlı olup buzlu su ile soğutma
yapılabilmektedir. Ayrıca yayıklama silindirlerinin içinde dönme hızını ayarlayabilen (01400 devir/d) özel karıştırıcılar bulunmaktadır (Şekil 3.1). Genellikle yayıklama aşamasında
karıştırıcının hızı 1000 devir/d.' dir.
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Kremanın Resim 3.5: Sürekli yöntem tereyağı üretim makinesi
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Şekil 3.1: Sürekli yöntemle tereyağı üretim makinesi kesiti

Olgunlaştırılmış ve soğutulmuş krema balans (denge) tankından sürekli üretim
ünitesinin yayıklama silindirine gönderilir (1). Yayıklama silindirinde krema hızla
karıştırılır. Karışıtırıcı krema üzerine (silindir duvarına doğru) basınç uygular. Basıncın
yarattığı mekanik etki tereyağı granüllerinin oluşmasını sağlar. Yayıklama süresi 1-2 s ile 215 s arasında değişmektedir. Makinenin diğer kesimleriyle ilgili bilgi ilerleyen bölümler
verilmiştir.

3.2. Yayıklama Sırasında Tereyağı Oluşumuna Etki Eden Faktörler
Yayıklamayı etkileyen faktörler, krema ve yayık ile ilgili etmenlerdir. Bunlar: süt
yağının kimyasal bileşimi, yağ küreciklerinin çapları, kremanın yağ oranı, viskozitesi,
asitliği, yayık dizaynı, yayığın doldurulma oranı, devir sayısı ve yayıklama sıcaklığıdır.

3.2.1. Yayıklama Sıcaklığı
Tereyağlaşma olayını ve randımanı belirleyen önemli faktörlerden biri yayıklama
sıcaklığıdır. Çünkü daha öncede değinildiği gibi yayıklama sıcaklığı, yağ küreciklerinin
sertliği ve bunlardan ayrılan sıvı yağ miktarı üzerinde etkilidir. Söz konusu sıcaklık
değerininn gerekenden yüksek olması durumunda, yağ küreciklerinden ayrılan sıvı yağ
miktarı artar ve tereyağı taneciklerinin oluşması hızlı bir şekilde gerçekleşir. Ancak serum
fazında fazla miktarda sıvı yağ bulunduğundan yayıkaltı ile ayrılan yağ miktarı da artar, yani
randıman azalır.
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Yayıklama sıcaklığının gerekenden düşük olması halinde ise yağ kürecikleri sertleşir.
Böylelikle yağ küreciklerinden ayrılan sıvı yağ miktarı azalır ve dolayısıyla yayıklama süresi
uzar. Yayıklama sıcaklığının 3-4°C gibi çok düşük değerlere düşmesi durumunda, tereyağı
taneciklerinin oluşması mümkün olmamaktadır. Çünkü yağ kürecikleri aşırı sertleşmekte ve
bunlardan sıvı yağın dışarı çıkması güçleşmektedir.
Uygun yayıklama sıcaklığı çeşitli faktör ve koşullara göre değişmektedir. Örneğin
doymamış yağ asitleri miktarı fazla olan kremalar, diğerlerine göre daha düşük sıcaklıklarda
yayıklanabilirler. Ayrıca, kremanın yağ oranı, yağ kristalizasyonu, yayıklama hızı gibi
etmenler de yayıklama sıcaklığının seçiminde etkilidirler. Örneğin, kremanın yağ oranı
yükseldikçe daha düşük yayıklama sıcaklığı seçilmelidir.

3.2.2. Yayığın Doldurulma Oranı
Yayık hacimlari 12000 litreye kadar olabilir, ancak köpük oluşumu dikkate alınarak
hacminin % 40-50’si kadar krema doldurulur. Doldurulacak krema miktarı, silindirik
yayıklarda yayık hacminin % 40’ ını, konik ve kübik şekilli yayıklarda ise % 50’ sini
aşmamalıdır.

3.2.3. Yayıklama Hızı ve Süresi
Yayıklama süresi 45-60 dakika arasındadır. Yayıklamanın yetersiz olması halinde
yayıkaltında fazla yağ kalır; gereğinden fazla yayıklama ise iri yağ taneciklerinin oluşmasına
ve bunlar arasında fazla serum kalmasına neden olmaktadır. Bu da elde edilen tereyağının
yumuşak ve dayanım süresinin kısa kalmasına yol açar.

3.2.4. Kremanın Yağ Oranı
Yağ oranı yüksek olan kremalar düşük olanlara göre daha çabuk yayıklanırlar. Ancak
en uygun yağ oranı, olgunlaştırılmış kremada % 30-35, tatlı kremada % 40-45 arasındadır.
Kremanın yağ oranı arttıkça tereyağlaşma kolaylaşır. Kremanın yağ oranı azaldıkça
tereyağlaşma süresi uzar. Dolayısıyla yağ miktarının artması iyi etki yaratır.

3.2.5. Kremanın Olgunlaşma Asitliği
Kremanın olgunlaştırılması sırasında sağlanan asitlik artışı tereyağlaşmayı
kolaylaştırır, yayıklama süresini kısaltır ve randımanı yükseltir. Biyolojik olgunlaştırılmış
kremalarda tereyağı randımanı % 2-3 daha fazladır. Ancak kremanın pH değerinin 4,65 4,90 arasında olması gerekir aksi halde çeşitli tereyağı kusurları ortaya çıkabilir.

3.2.6. Kremanın Viskozitesi
Krema viskozitesinin yüksekliği tereyağlaşma süresini uzatır. Akışkanlığın az oluşu
yağ globüllerinin bir araya gelmesini ve ayrıca kremanın yayıkta yeter ölçüde çarpılmasını
güçleştirir. Yayıktaki mekanik hareketin globüller üzerine etkisi azalır.
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3.2.7. Yağ Fazının Durumu
Kremanın fiziksel olgunlaştırılmasında uygulanan sıcaklık programı, sıvı fazın kristal
faza dönüşümü ve aynı zamanda oluşan kristallerin yüzeylerine sıvı fazın bağlanması ile
ilişkili olarak tereyağı oluşumunu etkiler. Nitekim, toplam yüzey alanlarının büyük olmaları
nedeniyle daha fazla sıvı yağ bağlayabilen küçük kristallerin varlığı randımanı olumlu
yönde; buna karşın toplam yüzey alanlarının küçük olması nedeniyle daha az sıvı yağ
bağlayabilen büyük kristallerin varlığı randımanı olumsuz yönde etkilemektedir.

3.3. Yayıkaltı Suyunun Ayrılması
Tereyağı tanecikleri yaklaşık 3-4 mm iriliğe ulaşınca ve serum kısmı (yayıkaltı) berrak
bir görünüm kazanınca yayık durdurulur. Birkaç dakika dinlendirilir; bu sırada yağ
tanecikleri yayıkaltının yüzeyinde toplanır. Daha sonra yayıkaltını boşaltacak musluk açılır
ve yayıkaltı bir süzgeçten geçirilerek dışarı akıtılır.
Yayıklama işleminde süt yağı konsantre edilerek tereyağı granülleri oluşmaktadır. Bu
aşamada az miktarda süt yağı ve süt kuru maddesini oluşturan diğer bileşenlerin yaklaşık
tamamı yayıkaltına geçmektedir.

Resim 3.6: Kesikli yöntemle tereyağı üretiminde yayıkaltı suyunun ayrılması
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Resim 3.7: Sürekli yöntemle tereyağı üretiminde yayıkaltı suyunun ayrılması

3.4. Tereyağının Yıkanması
Yayıklama işlemi sonunda elde edilen tereyağı taneleri, içme suyu kalitesinde su ile
yıkanır. Yayıklama işlemi bittikten sonra, yayıkaltı tamamen boşaltılır. Tereyağı yayıktan
çıkarılmadan bir süre süzmeye bırakılır. Sonra yayığa biraz su püskürtülür ve bir miktar daha
yayıkaltı temizlenir. Daha sonra çıkan yayıkaltı kadar su yayığa konur ve yayık düşük bir
hızla 4-5 kez döndürülür.
Yıkama suyunun sıcaklığı tereyağının kıvamına bağlı olarak değişebilir. Yağ sert ise
yıkama suyu sıcaklığı yayıkaltı sıcaklığından 1-2°C fazla, yumuşak ise 1-2°C düşük
olmalıdır. Yıkama suyunun kalitesi iyi ve sertliği normal olmalıdır.
Yıkamada amaç yağ danelerinin etrafında toplanan yayıkaltını, kötü tat ve kokuları
uzaklaştırmak ve tereyağının dayanıklılığını artırmaktır. Bu nedenle yıkama bir veya birkaç
kez yapılabilir. Ancak krema uygun koşullarda olgunlaştırılmış ise sayıda yıkamamalıdır.
Çünkü fazla yıkama ile tereyağının kendine has lezzeti kaybolur.
Yıkama işlemi bir kerede ya da iki veya yeterli olmazsa üç aşamada gerçekleştirilir.
Eğer tereyağı, üretimden hemen sonra satışa sunulacak ve yaklaşık 15-20 gün içinde
tüketilecekse, bir kez yıkama yeterlidir. Soğuk depoda birkaç ay depolanacak ekşi krema
tereyağı üretimi söz konusu ise, yıkama işlemi 2-3 kez tekrarlanmalıdır.
Yıkama suyunun miktarı yıkama sayısına bağlıdır. Eğer bir kez yıkama yapılacaksa,
kullanılacak su miktarı, yayığa konulan krema miktarı kadar olabilir. Fakat 2-3 kez yıkama
uygulanacaksa, 1. yıkamada, yayıklanan krema miktarının 1/3’ü, 2. ve 3. yıkamada krema
miktarının 2/3’ü kadar su kullanılır.
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Yayıkaltı tamamen boşaltıldıktan sonra su yayığa doldurulur, yayık dakikada 10-15
devir yapacak şekilde 3-5 dakika süreyle döndürülür, sonra su boşaltılır. Çok kademeli
yıkama yapılacaksa; önce suyun 1/3’ü yayığa püskürtülerek doldurulur, yayık döndürülür; 2.
ve 3. yıkama sırasında da suyun 2/3’ü doldurularak aynı işlemler tekrarlanır. Yıkama işlemi
yıkama suyu berrak akana kadar bir kez daha tekrarlanabilir.

3.4.1. Yıkamanın Avantaj ve Dezavantajları


Yıkamanın avantajları şunlardır;









Tereyağı taneleri yüzeylerinde ve aralarında kalan serbest halde bulunan
yayıkaltı uzaklaştırılır. Bu durumda yayıkaltında bulunan protein, laktoz
gibi kuru madde öğeleri ve mikroorganizmalar için gerekli besin
elementlerinin büyük bir bölümü de yağdan uzaklaştırıldığı için,
mikroorganizmaların gelişmesini dolayısıyla mikrobiyel bozulmaları belirli
ölçülerde engeller. Bu durum, özellikle yüksek pH değerine sahip olan ve
dolayısıyla bakteri gelişimi için uygun bir ortam oluşturan tatlı krema
tereyağlarının mikrobiyel kalitesini olumlu yönde etkiler.
Tereyağında lipaz enzimi aktivitesinin % 15-25 azalmasına yardımcı olur.
Su bağlama kapasitesi yağa göre daha yüksek olan proteinlerin ortamdan
uzaklaşmasıyla bağlantılı olarak ileriki aşamalarda tereyağının su oranının
% 16’nın altına düşürülmesi kolaylaşır.
Yıkama suyunun sıcaklığı ile tereyağının kıvamı ayarlanarak yoğurma
(malakse) işlemi kolaylaştırılır.
Düşük kaliteli kremalardan elde edilen tereyağında, bozuk tat ve aromaya
neden olan bileşiklerden suda çözünebilenlerinin ortamdan arındırılmasıyla,
bu bileşiklerden kaynaklanan yavan tat ve benzeri lezzet kusurları kısmen
önlenebilir.

Yıkamanın dezavantajları ise şunlardır;





Yıkama işlemi üründeki laktik asit miktarının azalmasına yol açtığı için,
asidin istenmeyen bakterilere karşı olan koruyucu etkisi belirli derecede
yitirilir.
Biyolojik olgunlaştırma yapılmış kremadan üretilen tereyağlarında oluşan
aroma bileşenlerinin bir kısmı yıkama sayısı ve şiddetine bağlı olarak
yıkama suyu ile birlikte kaybedilir.
Oldukça fazla miktarda ve çoğu zaman da önceden soğutulması gereken,
dolayısıyla enerji tüketimini gerektiren içme suyu kalitesinde suya ihtiyaç
vardır.
Tereyağı üretim süresi uzar.
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3.4.2. Yıkama Suyunun Özellikleri
Tereyağının yıkanmasında kullanılacak suyun kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin
son derece üstün ve içilebilir nitelikte olması gerekir. Yıkama suyunun bakteriyolojik ve
kimyasal açıdan sahip olması gereken özellikler vardır.


Bakteriyolojik özellikleri: Kullanılacak suyun genel bakteri sayısı düşük
olmalı; koliform bakterileri, çok farklı yapıdaki organik bileşikleri
kullanabilecek metabolik mekanizmaya ve proteolitik (proteinleri parçalayan)
ve lipolitik (lipitleri parçalayan) aktiviteye sahip pseudomonas türlerini ve
genelde psikrofil (soğuk seven) bakterileri içermemelidir.



Kimyasal özellikleri: Yıkama suyunun kimyasal niteliği de iyi olmalı;
oksidasyon olaylarını kolaylaştıran demir miktarı 0,5 mg/litre ve mangan
miktarı 0,1 mg/litre düzeyini aşmamalı; fosfat ve nitrit bulunmamalı,
amonyağın iz (yok denecek kadar az) halde bulunmasına izin verilmelidir.



Sıcaklığı: Yıkama suyunun sıcaklığı yayıklama sıcaklığının 2-3°C altında
olmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek kremaya yayıklayarak ve yıkama işlemini
yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Üretim öncesi kişisel hazırlığınızı
yapınız.
 Kullanılan ekipmanların temiz olmasına
özen gösteriniz.
 Yayıklama alet ve ekipmanları
 Krema konulmadan hemen önce de sıcak
hazırlayınız.
sonra soğuk su ile çalkalayıp durulamayı
ihmal etmeyiniz.
 Yayıklama sıcaklığını ayarlarken mevsimsel
farklılıkları göz önüne alınız.
 Yayık çalışırken mekanik etkiden dolayı iç
 Yayıklama sıcaklığını ayarlayınız.
sıcaklığın yaklaşık 1-2°C artacağını, bu
yüzden de yayığın dış yüzeyine üstten soğuk
su püskürterek tereyağlaşma sürecinde
sıcaklık değişmesini önlemeyi unutmayınız.
 Yayığın kapasitesine göre yayığa  Borulardaki krema kalıntılarını da su ile
krema doldurunuz.
çalkalayarak yayığa eklemeyi unutmayınız.
 Yayığın hızını ve süresini ayarlayınız.

 Yayıklama işlemi yapınız.

 Yayıkaltı suyunu uzaklaştırınız.
 Yıkama
ayarlayınız.

suyunun

miktarını

 Dikkatli olunuz.
 Özenli çalışınız.
 Yayıklamanın başlangıç aşamasında oluşan
gazları dışarı çıkarmayı unutmayınız.
 Yayıklama süresince yayığın dönme hızını
sabit tutmaya dikkat ediniz.
 Yayıklama süresine riayet ediniz.
 Yağ taneciklerinin yayıkaltının yüzeyinde
toplanması için birkaç dakika dinlendiriniz.
 Zamanı iyi kullanınız.
 Hesaplamalarınızı kontrol ediniz.

 Yıkama suyunu hazırlayınız.

 Yıkama suyunun sıcaklığnıı yayıklama
sıcaklığının 2-3°C altında olacak şekilde
ayarlayınız.

 Yıkama işlemini yapınız.

 Yıkama sayısına karar veriniz. Yıkama
sayısına göre su miktarını ayarlayınız.
 Yıkama yaparken dikkatli ve hijyenik
çalışmaya özen gösteriniz.
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 Kullanılan ekipmanları
dezenfekte ediniz.

temizleyip

 Verilen talimatlara uygun davranınız.
 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız.
 Bir kullanımlık malzemelerinizi çöpe atınız.
 Çalışma ortamınızı temizleyerek güvenlik kontrollerinizi yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Kesikli yöntemle yayıklama işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Yayık önce 20 devir/ dk'da çalıştırılır.
B. Yayıklama sıcaklığı yazın 6-10 oC, kışın ise 10-15 oC’dir.
C. Yayıklama süresi 80-120 dakika arasındadır.
D. Yayıklama süresince yayığın dönme hızı sabit kalmalıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi yayıklama sırasında tereyağı oluşumuna etki eden
faktörlerden değildir?
A. Yayıklama sıcaklığı
B. Yayığın doldurulma oranı
C. Kremanın olgunlaşma sıcaklığı
D. Kremanın yağ oranı

3.

Aşağıdakilerden hangisi yıkamanın avantajlarından değildir?
A. Yıkama tereyağında lipaz enzimi aktivitesinin % 15-25 azalmasına yardımcı olur.
B. İleriki aşamalarda tereyağının su oranının % 16’nın altına düşürülmesi kolaylaşır.
C. Yıkama suyunun sıcaklığı ile tereyağının kıvamı ayarlanarak yoğurma (malakse)
işlemi kolaylaştırılır.
D. Tereyağı üretim süresinin uzaması

4.

Tereyağının yıkanmasında kullanılacak suyun özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Genel bakteri sayısı düşük olmalı
B. Demir miktarı 0,5 mg/litre Mangan miktarı 0,1 mg/litre düzeyini aşmamalı
C. Fosfat ve nitrit bulundurmamalı
D. Yukardakilerin hepsi

5.

Aşağıdakilerden hangisi sürekli tereyağı üretiminde yönteminin genel özelliklerinden
değildir?
A. Olgunlaştırma işlemi de bu yöntem için dizayn edilmiş makinelerde gerçekleştirilir.
B. Krema bir taraftan girer diğer taraftan tereyağı olarak çıkar.
C. Krema geleneksel yöntemde olduğu gibi hazırlanır.
D. Yayıklama işlemi dönme hızı ayarlanabilen özel karıştırıcılarla yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Tüm
sorulara doğru cevap verdiyseniz “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Olgunlaştırma işlemi gerçekleştirilmiş kremayı yayıklayarak yıkama işlemini yapınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.

Kişisel hazırlıklarınızı yaptınız mı?
Yayıklama alet ve ekipmanlarını hazırladınız mı?

3.

Yayıklama sıcaklığını ayarladınız mı?

4.
5.
6.
7.

Yayığın kapasitesine göre yayığa krema doldurdunuz mu?
Yayığın hızını ve süresini ayarladınız mı?
Yayıklama işlemini yaptınız mı?
Yayıkaltı suyunu uzaklaştırdınız mı?

8.

Yıkama suyu miktarını ayarladınız mı?

9.

Yıkama suyunu hazırladınız mı?

10.

Yıkama işlemini yaptınız mı?

11.
12.
13.

Kullanılan ekipmanları temizleyip dezenfekte ettiniz mi?
İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?
Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?

14.

Çalışma ortamını temizleyip güvenlik kontrollerini yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında tereyağını tuzlayarak malakse (yoğurma) işlemini
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tereyağı üreten bir işletmeyi ziyaret ederek tereyağının tuzlanması ve malakse
edilmesi işleminin nasıl yapıldığını görünüz.



Tereyağının tuzlanması ve malakse edilmesi işleminde kullanılan ekipmanları
görünüz.



Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. TEREYAĞININ TUZLANMASI VE
MALAKSE EDİLMESİ (YOĞURMA)
4.1. Tereyağının Tuzlanması
Tereyağı çoğunlukla tuzsuz üretilmektedir. Ancak birçok ülkede tüketici tercihleri ve
yasal düzenlemeler dikkate alınarak özellikle belirli tat özelliği kazandırmak amacıyla tuzlu
tereyağı üretimi de yapılmaktadır.
Tuzun antiseptik ve koruyucu niteliği eskiden beri bilinmektedir. Özellikle tereyağı
üretiminde hammadde olarak çiğ kremanın kullanıldığı ve soğuk zincirin sağlanamadığı
dönemlerde ortama tuz ilavesi zorunlu bir uygulama niteliği taşımaktaydı.
Tuzun dayanım üzerindeki etki mekanizması tam olarak açıklanamamıştır. Ancak
mikroorganizmalar üzerinde olumsuz etki yaptığı, ortamı onlar için rutubetçe elverişsiz
duruma getirdiği, hücreyi plazmoliz yoluyla kuruttuğu ve nihayet osmotik basınç ile hücre
etkinliğini durdurduğu ileri sürülmektedir.

4.1.1. Kullanılacak Tuzun Özellikleri





Tuz, kimyasal açıdan saf olmalı ve ağır metalleri içermemelidir.
Temiz suda çözündüğünde berrak bir solüsyon oluşturmalı ve sediment
meydana getirmemelidir.
Tamamen çözünebilmesi için tuz partiküllerinin boyutları 0,2 – 0,5 mm arasında
olmalıdır.
Bakteriyolojik niteliği uygun olmalıdır.
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Tuz partiküllerinin boyutları mikrosalt yöntemiyle küçültülmelidir. Küçültme işlemi
tuzun öğütülmesi veya doymuş tuz çözeltisinin sprey yöntemiyle kurutulmasıyla sağlanır.
Tuz içeriği % 100 NaCl’den meydana gelmeli ve tereyağında tat bozukluklarına sebep
olabilecek yabancı maddeler /madde bulunmamalıdır. Örneğin tuzlarda çoğunlukla bulunan
magnezyum bileşikleri tereyağında acı tada sebebiyet vermektedir. Mikroorganizma
kontaminasyonunu önlemek amacıyla tuzlar sıkı kapatılabilen kaplarda, kuru ortamlarda
muhafaza edilmelidir. Böylece kontaminasyona ilaveten tuzun topaklaşması engellenebilir.

4.1.2. İlave Edilecek Tuz Miktarı
Tereyağına ilave edilecek tuz miktarı tüketici taleplerine bağlıdır. Ülkeler arasında
hatta bölgeler arasında bile farklılıkla mevcuttur. Örneğin Amerika ‘da hafif tuzlu tereyağı %
1,5, orta düzeyde tuzlu tereyağı % 2,0 – 2,5, aşırı tuzlu ise, % 3 civarında tuz içermektedir.
Avrupa pazarlarında ise tuz oranı % 0,5 ile % 1 arasında değişen tereyağları tercih
edilmektedir.
Katılacak tuz miktarının hesaplanmasında, yayıktaki yağ miktarı esas alınmaktadır.
Genel olarak, yayıklama sonucunda üretilen tereyağı miktarı, hammadde olarak yararlanılan
kremanın yağ oranına bağımlıdır. Tahmini olarak aşağıdaki formülle belirlenmektedir.

Yayıktaki yağ miktarı 

Krema miktarı  kremanın yağ oranı
100

Tereyağı miktarına göre gereksinim duyulan teorik tuz miktarı saptanır. Ancak bu
sonuç aşağıda açıklanacak nedenlerden ötürü 1,25 ile çarpılarak her 100 kg için gerekli tuz
miktarı hesaplanır. Sonuç, toplam yağ miktarına göre açıklanmalıdır.
Örnek: Yayıklanacak krema miktarı 2000 kg ve yağ oranı da % 40 ‘dır. % 2 tuz
oranında tereyağı üretimi için katılacak tuz miktarı nedir?
Üretilecek tereyağı miktarı
: 2000 x 0,400 = 800 kg.
100 kg tereyağı için tuz miktarı : 2,0 x 1,25 = 2,5 kg.
800 kg için tuz miktarı
: 800 x 2,5/100 = 20 kg tuz
Bu hesaplama yönteminde tereyağı randımanı, sadece kremanın yağ oranının bir
fonksiyonu olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla, yağ oranı % 40 olan kremadan üretilen
tereyağının randımanı da % 40 kabul edilmiştir. Ancak, pratikte bu doğru değildir. Çünkü
üretilecek tereyağının bileşiminde yağa ilaveten yaklaşık % 15 su, % 1-2 eterde erimeyen
katı madde de yer almaktadır. Bu nedenle tereyağında randıman daima kremanın yağ
oranından fazladır. Yine bu hesaplamada tuzun tamamının tereyağı bünyesine karıştığı
varsayılmaktadır. Yani tuz kaybının meydana gelmediği kabul edilmektedir. Halbuki
tereyağı üretiminde tuz kaybı kaçınılmaz bir sonuçtur. Örneğin tuzlamadan sonra malakse
işleminin uygulanması tuz kaybını artırmaktadır. En az düzeyde tuz kaybı için granül
halindeki tereyağı, yıkamadan sonra tamamen drene edilerek, fazla su ortamdan
uzaklaştırılmalıdır. Nem kontrolü için ilave edilecek su miktarı doğru ve kesin saptanmalı,
yayıkta arzu edilen nem içeriğine yetecek düzeyde su bulunmalıdır. Bu bilgilerden
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anlaşılacağı gibi ortamada aşırı su varlığı, tuz kaybını artırmaktadır. Kremanın yağ oranına
göre yürütülen hesaplama işleminden farklı olarak, tuz kaybını elimine etmek için arzu
edilen orandan yaklaşık % 0,1’i kadar fazla tuz ortama ilave edilmelidir.
Buna göre, yukardaki örnek problemin çözümünde aşağıda belirtilen yol izlenmelidir.
Problemde, üretilen tereyağı miktarı 800 kg olarak tahmin edilmiştir. Tuz oranının % 2
olması için gereken tuz miktarı;
100 kg tereyağı için tuz miktarı : 2,1 x 1,25 = 2,625 kg
800 kg tereyağı için tuz miktarı : 2,625 x 800/100 = 21 kg

4.1.3. Tuzlama Yöntemleri
Tereyağının tuzlanmasında üç yöntem kullanılmaktadır. Bunlar; kuru tuzlama, ıslak
tuzlama ve salamura tuzlamadır.

4.1.3.1. Kuru Tuzlama
Katılacak tuz, son yıkama işleminden sonra tereyağı tanelerinin üzerine homojen bir
şekilde serpilir veya tereyağı yayığın bir tarafına alınır, spatül yardımıyla tereyağı üzerindeki
yayık boyunca kanallar açılır. Bu kanallardan tuz homojen bir şekilde dağıtılır ve kanallar
kapatılıp yoğurma işlemine başlanır. Tuz kristallerinin tereyağının su fazında çözünebilmesi
için, yoğurma işlemine birkaç dakika süreyle ara verilir.
Kuru tuzlamada, tuza su ilavesi olmadığı için, kristallerin tereyağı bünyesinde
çözünmesi zaman almakta ve ortamda çözünmemiş tuz kristalleri kalabilmektedir. Eğer
tereyağının yapısı normal sıkılıkta ise kuru tuzlamada, tuzun bünyede çözünmesi ve
homojen dağılması olanaklıdır. Diğer yandan yapı çok yumuşaksa, kristaller yağ tabakası ile
sarılmakta, dolayısıyla su ile ilişkisi kesilen kristaller çözünmeden ortamda kalmaktadır.
Bunun sonucunda tereyağında tuz kristallerinden kaynaklanan ve “kumlu yapı” olarak
tanımlanan fiziksel bir bozukluk meydana gelmektedir.

Resim 4.1: Kuru tuzlama
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4.1.3.2. Islak Tuzlama
Tuz bir miktar su ile ıslatılarak, diğer bir deyişle nemlendirilerek veya tuz yeterli
miktarda su ile karıştırılarak lapa oluşturulduktan sonra kullanılır. Islak tuzlamada tuz belirli
bir miktar su ile karıştırıldığı için kristallerin çözünmesi kolaylaşmaktadır. Dolayısıyla,
tereyağı bünyesinde tuz kristallerinin kalma riski büyük oranda engellenmektedir.
Uygulamasında kuru tuzlamaya benzer şekilde, ıslak tuzlamada da tereyağı üzerinde
oluşturulan kanallara tuz homojen bir şekilde dağıtılır ve kanallar kapatıldıktan sonra
malakse işlemi uygulanır. Eğer tuz lapa halinde uygulanıyorsa, lapa hazırlanmasında
kullanılan su miktarının, nem kontrolü için hesaplanan su miktarından çıkarılması
gerekmektedir. Ayrıca pratikte tereyağında açılan kanallara dağıtılan kuru tuzun üzerine
yeterli miktarda su serpilerek de tuzun nemlenmesi sağlanır. Özetle, bu yöntemde tuzun
ıslatılması, kristallerin çözünmesinde yardımcı olmaktadır. Böylece, malakse işlemi
tamamlandığında, ortamda tuz kristalleri kalmamakta, dolayısıyla, kumluluk gibi fiziksel
bozukluklar engellenebilmektedir.

4.1.3.3. Salamura Tuzlama
Konsantrasyonu % 26 olan veya doymuş tuz çözeltileri kullanılır. Gereken miktarda
tuz bir gün önceden suda çözündürülür, kaynatılır ya da pastörize edilir, soğutulur ve
kullanılacağı ana kadar soğuk koşullarda depolanır. Belirtilen şekilde elde edilen bu
salamura, yoğurma işleminden önce tereyağına ilave edilir.
Bu yöntemin en önemli avantajı tuz kristallerinin tamamen çözünmesi ve tereyağında
daha iyi ve daha homojen bir dağılım göstermesidir. Özellikle düşük tuz içerikli
tereyağlarının üretiminde bu yöntemden yararlanılmaktadır. Bu yöntem, tuzda bulunma
olasılığı yüksek olan mikroorganizmaların ısıl işlem aşamasında yok edilmesinden dolayı
kuru tuzlamaya göre daha çok tercih edilmektedir. Yöntemin olumsuz yanı ise tuz kaybının
oldukça fazla olmasıdır. Ancak bu yöntemle yapılan tuzlamada tereyağının su oranının % 23 kadar yükseldiği unutulmamalıdır. Bu nedenle hazırlanan tuz çözeltisi ilave edilmeden
önce tereyağının su içeriğinin yoğurma işlemi yardımıyla % 12 düzeyine düşürülmesi
gerekir.

4.2. Tereyağının Malakse Edilmesi (Yoğurma)
Yıkama suyu boşaltıldıktan sonra tereyağı granüllerini (taneciklerini) bir araya
toplamak için “malakse” denilen yoğurma işlemi yapılır. Malakse işleminin temel amaçları
şunlardır;

Yağ granüllerinin (taneciklerinin) bir araya gelmesini, dolayısıyla sıkı ve
homojen bir yapının oluşumunu sağlamak,

Yayıkaltının ortamdan uzaklaşmasını sağlayarak, tereyağında bulunması
gereken su oranını ayarlamak,

Suyun küçük zerreler halinde dağılımını gerçekleştirerek bazı görünüş
bozukluklarını ve randıman kayıplarını gidermek,

Tat-aroma açısından üniform ürün eldesini sağlamak,
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Eğer tuzlama yapılmışsa tuzun tereyağında homojen dağılımını gerçekleştirmek,
Tereyağının çok önemli bir kalite ölçütü olan sürülebilme özelliğini
iyileştirebilmek,

4.2.1. Yayıklarda Malakse
Malaksörlü yayıklar eski tip yayıklardır. Bunların içinde çeşitli şekillerde dizayn
edilmiş malaksör denilen bir ya da birkaç çift halinde merdaneler bulunur. Günümüz
yayıklarında ise malaksör bulunmaz; bunun yerine yayık içinde değişik açılarda
konumlandırılmış dövme levhaları bulunur veya yayık tamamen boştur.
Malakse merdaneleri bulunmayan yayıklarda tereyağı tanecikleri yayığın dönme
hareketinin etkisi ile sağa sola, kenarlara çarpma, yukarıdan aşağıya düşme gibi hareketlerle
homojen bir kitle haline dönüştürülür. Bu tip yayıklarda söz konusu yoğurma işlemi;



Ön yoğurma (ıslak yoğurma)
Asıl yoğurma (kuru yoğurma) olmak üzere iki aşamalı yapılır.

Bazen özellikle tereyağına su eklenmesinin gerektiği hallerde bir son yoğurma işlemi
daha uygulanabilir.
Son tereyağı yıkama suyu yayıktan boşaltıldıktan sonra ve yayıkaltının dışarı alındığı
musluk henüz açık konumda iken yoğurma işlemine başlanır. İlk aşamada yayık dakikada 56 devir yapacak şekilde döndürülür. İlk turlardan sonra tereyağı taneciklerinde tutulu
bulunan suyun bir bölümü ayrılır ve su oranı birkaç dakika sonra minumum değere düşer.
Buna ön yoğurma denir.
Daha sonra yayıkaltı musluğu kapatılır ve istenen yağ oranına ulaşılması için gereken
kadar su ilave edeilir, ardından yoğurma işlemine devam edilir (10-12 devir/dakika). Bu
sırada su oranı yavaş yavaş yükselir, su ve yayıkaltı damlacıkları zerrecikler halinde dağılır.
Öngörülen su oranına ulaşılınca yoğurma işlemine son verilir. Suyun dağılma durumu özel
indikatör (belirteç) kağıtlarından yararlanılarak kolayca belirlenebilir.
İyi malakse edilmiş tereyağı normal sertlikte ve kuru olmalı; cıvık ve yapışkan
olmamalıdır. Üzerine spatülle bastırıldığında su ayrılmamalıdır.
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Resim 4.2: Kesikli yöntemde tereyağının yayıkta malakse edilmesi

4.2.2. Sürekli Yöntemde Malakse
Yayıklama işleminden sonra tereyağı granülleri ve yayıkaltı karışımı seperasyon
bölümüne aktarılır (Şekil 4.1) (2). Bu bölüm birinci işleme/malakse bölümü olarak
adlandırılmaktadır. Burada tereyağı granülleri ile yayıkaltı birbirinden ayrılır. Sonsuz
vidanın dönme haraketi ile tereyağı granülleri taşınırken yoğurularak (malakse edilerek)
tereyağı agregatları (topakları) oluşturulur ve bir sonraki bölüme aktarılır.
Daha sonra tereyağı, konik kanal ve delikli plakadan geçirilir. Bu sıkarak kurutma
bölümünde tereyağının içerdiği yayıkaltı uzaklaştırılır (3). İzleyen aşamada tereyağı ikinci
işleme/malakse bölümüne (4) gönderilir. Bu bölümde birinci işleme bölümüne benzer
şekilde sonsuz vida şeklindedir. Burdaki motor yardımıyla farklı hız kademelerinde malakse
uygulaması yürütülmektedir. Malakse uygulamasından sonra, tuzlama kabininde yüksek
basınç enjektörü ile tuzlama yapılır (5). Vakum işleme bölümünde (6), tereyağının hava
içeriği azaltılmaktadır. Son işleme bölümü dört küçük kabinden oluşmaktadır (7). Her kabin,
diğerinden delikli bir levha ile ayrılmaktadır. Birinci kabinde yer alan enjektör yardımıyla
tereyağının su içeriğinin son ayarlaması yapılmaktadır. Tereyağının su ve tuz içeriği ile
yoğunluğu ve sıcaklığı sürekli yapım makinesinin çıkışında yeralan bir transmitters (8)
tarafından izlenir ve kontrol altında tutulur. Üretimi tamamlanan tereyağı dışarı alınır ve
yürüyen şerit aracılığıyla depolama tanklarına veya ambalajlama makinasına aktarılır.
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Şekil 4.1: Sürekli yöntemle tereyağı üretim makinesi kesiti

Resim 4.3: Sürekli yöntemde tereyağının malakse edilmesi

4.2.3. Tereyağının Su Oranının Kontrolü
Türk Gıda Kodeksi-Krema ve Kaymak Tebliği’ne ve TS 1331 Tereyağı Standardına
göre tereyağlarında rutubet miktarı kütlece en çok % 16 olmalıdır. Malaksede boşaltma
musluğu açık olarak işleme başlanır. Yeterli yoğurma işleminden sonra yayık durdurulur ve
tereyağı bünyesinden ayrılan su ortamdan uzaklaştırılır. Bu aşamada tereyağının su oranı
belirlenir. Eğer oran yasaların belirlediği değerin üzerinde ise malakse işlemine devam edilir.
Su değeri standart değerin altında ise, ortama su ilave edilmelidir. İlave edilecek yaklaşık su
miktarı aşağıdaki gibi hesaplanır. Saptanan miktarda su yayığa konur ve boşaltma musluğu
kapatılarak malakse işlemine geçilir.
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% Su Miktarı 

Tereyağı miktarı  istenilen su oranı (%)  saptanan su oranı (%)
100  saptanan su oranı

Tereyağı miktarı (kg) 

Kremadaki yağ miktarı (kg)
Tereyağındaki yağ oranı (%)

Örnek: % 35 yağlı 200 kg kremanın yayıklanması ile üretilen tereyağı malakse
ediliyor. Bundan sonraki aşamada yapılan testte su oranı % 12 bulunduğuna göre, ilave
edilmesi gereken su miktarını bulunuz ( üretilecek tereyağının yağ oranı % 80, su oranı da %
16 kabul edilmiştir).
200 kg % 35 yağlı kremada süt yağı miktarı 70 kg’dir. Buna göre;

Tereyağı miktarı (kg) 

Su Miktarı (kg) 

70
 87.5 kg
0.80

87.5  (16  12)
350

 3.9 kg
100  12
88
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek tereyağına tuzlama ve malakse işlemini
uygulayınız.
İşlem Basamakları
 Üretim öncesi kişisel hazırlığınızı
yapınız

Öneriler

 Tuz, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan
uygunluğuna dikkat ediniz.
 Temiz suda çözündüğünde berrak bir
solüsyon oluşturmasına ve sediment
meydana getirmemesine dikkat ediniz.
 Tüketici taleplerini dikkate alınız.
 Hesaplanmada, yayıktaki yağ miktarı esas
almaya dikkat ediniz.
 Hesaplarınızı kontrol ediniz.
 Tahmini miktarlarla çalışmayınız.

 Uygun tuzu seçiniz.

 Tuz miktarını ayarlayınız.

 Tuzlama yöntemini belirleyiniz
 Tuzlama yapınız.

 Seçtiğiniz tuzlama yöteminin
basamaklarını uygulayınız.

 Yoğurma araçlarını hazırlayınız.

 Araçları kullanma talimatlarını göz önüne
alarak kullanınız.

 Yoğurma yapınız.

 Malakseye en uygun yapı ve su oranında
son veriniz.

 Kullanılan ekipmanları
dezenfekte ediniz.

işlem

temizleyip  Kullandığınız ekipmanları özelliğine göre
temizleyiniz.

 Verilen talimatlara uygun davranınız.
 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız.
 Bir kullanımlık malzemelerinizi çöpe atınız.
 Çalışma ortamınızı temizleyerek güvenlik kontrollerinizi yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Tuzun tamamen çözünebilmesi için tuz partiküllerinin boyutları ne olmalıdır?
A) 0,1 - 0,2
B) 0,2 - 0,5
C) 0,5 - 1,0
D) 1,0 – 1,5

2.

Yayıklanacak krema miktarı 5000 kg ve yağ oranı da % 40 ‘dir. % 2 tuz oranında
tereyağı üretimi için katılacak tuz miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) A)20
B) B)30
C) C)40
D) D)50

3.

Aşağıdakilerden hangisi salamura tuzlamanın özelliklerinden değildir?
A) Bu yöntemda tereyağında kumlu yapı olabilmektedir.
B) Konsantrasyonu % 26 olan tuz çözeltileri kullanılır .
C) Tuz kaybı oldukça fazla olmaktadır.
D) Kuru tuzlamaya göre daha çok tercih edilmektedir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi malakse işleminin amaçlarından değildir?
A) Tereyağında sıkı ve homojen bir yapının oluşumunu sağlamak
B) Tereyağında bulunması gereken su oranını ayarlamak
C) Suyun küçük zerreler halinde dağılımını engellemek
D) Tuzun tereyağında homojen dağılımını gerçekleştirmek,

5.

Standartlara göre tereyağlarında rutubet miktarı en fazla % kaç olmalıdır?
A) 15
B) 16
C) 17
D) 18

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Tüm
sorulara doğru cevap verdiyseniz “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Tereyağını tuzlayarak malakse işlemini gerçekleştiriniz.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.

İş kıyafetlerinizi giydiniz mi?
Kişisel hijyen kurallarını uyguladınız mı?

3.

Takılarınızı çıkardınız mı?

4.
5.
6.
7.

Kullanmadığınız kişisel eşyalarınızı dolabınıza kaldırdınız mı?
Gerekli alet-ekipmanlarınızı hazırladınız mı?
Alet-ekipmanların temiz olup olmadığını, çalışıp çalışmadığını
kontrol ettiniz mi?
Uygun tuzu seçtiniz mi?

8.
9.
10.
11.
12.

Tuz miktarını ayarladınız mı?
Tuzlama yöntemini belirlediniz mi?
Tuzlama yaptınız mı?
Yoğurma araçlarını hazırladınız mı?
Yoğurma yaptınız mı?

13.
14.
15.
16.

Kullandığınız araç-gereçleri temizleyip dezenfekte ettiniz mi?
İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?
Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?
Çalışma ortamını temizleyip güvenlik kontrollerini yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ

Uygun ortam
yapabileceksiniz.

sağlandığında

tereyağını

ambalajlayarak

depolama

işlemini

ARAŞTIRMA


Tereyağı üreten bir işletmeyi ziyaret ederek tereyağının ambalajlanmasında
kullanılan malzemeleri inceleyiniz.



Ambalajlama sırasında kullanılan ekipmanları ve ambalajlama işlemlerinin
inceleyiniz.



Tereyağının depolanması sırasında yapılan işlemleri ve dikkat edilen noktaları
gözlemleyiniz.



Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. TEREYAĞINI AMBALAJLAMA VE
DEPOLAMA
5.1. Tereyağının Ambalajlanması
Tereyağı gerek büyük miktarlarda (bulk), gerekse küçük, tüketime sunulabilecek
miktarlar halinde ambalajlanmaktadır. Ambalaj materyali olarak polietilen film, alüminyum
folyo, lamine edilmiş plastik, plastik kase vb. malzemeler kullanılmaktadır. Büyük
miktarlardaki tereyağlarının ambalajlanmasında, parşomen yerine polietilen film
kullanılması yeni bir uygulamadır. Polietilen filmin steril sayılabilecek düzeyde olması ve
bakır içermemesi en önemli avantajıdır. Ambalajlama materyali olarak parşomen
kullanılırsa, ürüne olabilecek küf kontaminasyonunu engellemek için özen gösterilmelidir.
Nem oranının uygun olması durumunda suda çözünebilen organik madde içermesi nedeniyle
küfler parşomen üzerinde gelişebilmektedir. Bu nedenle, parşomen ve diğer ambalajlama
materyalleri uygun koşullarda saklanmalıdır. Pratikte, çeşitli kimyasal maddelerle işlem
görmüş ambalaj materyalinin kullanılması önerilmektedir. Örneğin sıcak salamura veya %
0,5 sorbik asit içeren konsantre salamura ile 24 saat muamele edilmiş parşömenden büyük
miktar (yaklaşık 25 kg’lık ) tereyağlarının ambalajlanmasında yararlanılmaktadır. Diğer bir
uygulama da ambalaj materyalinin sodyum ve kalsiyum propiyonatla işlem görmesidir.
Ancak, açıklanan uygulamalar küf gelişimini kesin olarak önleyememektedir.
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Küçük miktarlardaki (1 kg kadar) tereyağlarının ambalajlanmasında alüminyum folye
ve laminantların kullanımı yaygındır. Metal folyoların cezbedici görünüşlerinin yanısıra ışık
geçirmeme özelliği ürün dayanımı açısından son derece önemlidir.

Resim 5.1: Tereyağının ambalajlamasında kullanılan 125, 250, 500 ve 1000 gramlık alüminyum
folyo tipi ambalajlar

Resim 5.2: Tereyağının ambalajlamasında kullanılan 125, 250, 500 ve 1000 gramlık plastik kase
tipi ambalajlar

Resim 5.3: Tereyağının ambalajlamasında kullanılan 4-5 kg'lık plastik kova-tava tipi
ambalajlar
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Resim 5.4: Pratik kullanım için hazırlanmış 10-25g' lık ve stik tip pratik tereyağı ambalajları

Türk Standardı TS 1331 “Tereyağı”Standardı”na göre; tereyağları duyusal,
fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerini bozmayacak ve insan sağlığına zarar
vermeyecek nitelikte özel ambalaj malzemeleri ile havayla temas etmeyecek ve kolayca
açılmayacak şekilde ambalajlandıktan sonra piyasaya arz edilir. Ambalaj büyüklükleri TS
4331’e uygun olmalıdır. Büyük ambalajlı tereyağların parçalanarak parekende satışı
yapılmamalıdır. Tereyağı ambalajlarının üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak
silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır ve/veya basılır.











Firmanın ticari unvanı, kısa adı, adresi, varsa tescilli markası,
Bu standardın işaret ve numarası (TS 1331 şeklinde),
Seri veya parti veya seri/kod numarası,
Malın adı,
Sınıfı,
Tipi,
Çeşidi,
Net ağırlığı (kg veya g olarak),
İmal tarihi (gün, ay, yıl olarak),
Firmaca tavsiye edilen son kullanma tarihi veya raf ömrü

Bu bilgiler gerektiğinde yabancı dil veya dillerle de yazılabilir.
Mikrobiyolojik ve kimyasal dayanım açısından en uygun yol, üretimi izleyen aşamada
tereyağının hemen paketlenmesidir. Tereyağının büyük miktarlarda ambalajlanıp,
depolamadan sonraki aşamada tüketime sunulabilecek miktarlarda tekrar ambalajlanması
üründe bazı olumsuz değişimlere sebebiyet vermektedir. Örneğin, bu tip uygulamalarda
kontaminasyon riski artmaktadır. Ayrıca büyük miktarlarda depolanan tereyağlarında su
damlacıkları büyümekte dolayısıyla mikroorganizmalar gelişebilmektedir. Doğal olarak su
dağılımının bozulması sızıntılı yapıya ilaveten randımanı azalttığından ekonomik kayırplara
yol açmaktadır. Bu nedenle, bulk tereyağlarının ticari ölçülerde paketlenmeden önce özel
ünitelerde karıştırılarak su damlacıklarının dağılımı yeniden düzenlenmelidir.
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Resim 5.5: Tereyağı form ve gramajlama makinası

Resim 5.6: Kase tereyağının form, porsiyonlama - gramajlama makinesine yerleştirilmesi
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Resim 5.7: Kase tereyağının şekillendirilmesi

Resim 5.8: Kase tereyağının porsiyonlanması
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Resim 5.9: Kase tereyağının son şeklinin verilip ambalajlanması

Resim 5.10: Tereyağının kolilere ambalajlanması
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5.2. Tereyağının Depolanması
Tereyağı yüksek sıcaklık, hava ve ışıktan çabuk etkilenir ve bozulur. Bu nedenle
muhafaza şartlarına dikkat etmek gerekir.
Tereyağı ambalajlandıktan hemen sonra soğuk depoya yerleştirilmelidir. Yeni
paketlenmiş olan tereyağlarının deforme olmaması için kutuların, ızgara veya paletlerle, 5-6
kutudan daha fazla üst üste konulmayacak şekilde istiflenmesi gerekmektedir. Ayrıca kutu
sıraları arasında da 20-30 cm civarında boşluk bırakılmalıdır. Kısa süreli depolamalar için
depo sıcaklılığının 4°C olması yeterlidir. Ancak satışı uzun sürecek tereyağları – 10°C’nin
altında muhafaza edilmelidir. 2 aydan uzun süre saklanacak tereyağlarının – 15°C’nin altında
bulundurmaları zorunludur. Yine uzun süre saklanacak tereyağlarının depolandığı ortam %
80-85 bağıl nem koşullarında olmalıdır.
Parekende satış noktalarında ise depolama sıcaklığının ≤ 10°C ve bağıl nem
koşullarının da % 80 olması gerekir.

5.3. Tereyağı Bozuklukları
Tereyağlarında çok çeşitli faktörlerin etkisiyle bozulmalar meydana gelmektedir.
Bozulmaları kaynaklarına göre sınıflandırmak oldukça zordur. Örneğin tereyağına aşırı tuz
katımı sızıntılı görünüş bozukluğuna ilaveten, oksidatif bozulmaları da teşvik etmektedir.
Aynı şekilde renk bozukluğuna neden olan küf kontaminasyonu aynı zamanda küflerin yağı
hidrolize etmesi nedeniyle de tat bozukluğuna sebebiyet vermektedir. Bu çeşit örnekleri
çoğaltabiliriz. Bundan dolayı tereyağlarında bozulma kaynaklarına göre bir sınıflandırma
yapılamamaktadır. Genelde, tereyağlarında bozukluklar görünüş, yapı, tat-aroma olmak
üzere üç grup altında toplanmaktadır.

5.3.1. Görünüş Bozuklukları


Sızıntılı görünüş; yüzeylerede görülebilecek su damlacıklarının varlığı bu
bozukluğun belirtisidir. Yetersiz malakse işlemi, tuzun bünyeden tamamen
çözünmemesinden veya homojen dağılmamasından kaynaklanmaktadır.



Sıvı yağ sızıntısı; yüzeylerde sıvı yağ damlacıklarının görülmesi, bu
bozukluğun göstergesidir. Özellikle yaz döneminde doymamış yağ asitlerinin
yani sıvı yağ fazının fazlalığı ile ilişkili olan bu bozukluk üzerine, malakse
işleminin vakum altında yürütülmesi son derece etkilidir.



Benekli görünüş; malakse işleminin uygun şekilde yürütülmemesi sonucu, tuz
ve suyun bünyede homojen dağılmamasına bağımlı ortaya çıkan bir
bozukluktur. Tuzun dolayısıyla suyun, yoğun olduğu bölgeler koyu diğer
bölgeler ise açık renktedir.
Küflü görünüş; Küf bulaşması sonucunda, küflerin tereyağı yüzeyinde
gelişerek görülebilir nitelik kazanmasıdır. Buna bağımlı üründe renk bozukluğu
da meydana gelmektedir.
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Açık görünüş; Tereyağı yüzeylerinde çentiklerin/ noktaların görülmesidir.
Bozukluk yüksek sıcaklıklarda yürütülen malakse işleminin bir sonucudur.
Ayrıca, yetersiz temizliğin yapıldığı ünitelerden kalsiyum kalıntılarının tereyağı
bünyesine geçmesi veya asitlik düzeyi yüksek kremaların pastörize edilmesi
halinde yapısal değişikliğe (denatürasyon, presipitasyon vb.) uğramış
proteinlerin tereyağı bünyesinde kalması bu bozukluğun diğer nedenleridir.

5.3.2. Yapı Bozuklukları





Kırılgan yapı; erime noktası yüksek yağ asitlerinin fazlalığından kaynaklanan
bozukluk özellikle kış tereyağlarında ortaya çıkmaktadır. Bu bozukluğa sahip
tereyağları plastik olmayan, kolayca kırılabilen yapıda olup, sürülebilme
yetenekleri oldukça kötüdür.
Yumuşak yapı; doymamış yağ asitlerinin fazlalığı nedeniyle özellikle yaz
tereyağlarında görülebilen bir bozukluktur. Aşırı malakse işlemi de yağa
yumuşak yapışkan bir nitelik kazandırır.
Unumsu/kumumsu yapı; tereyağının ekmek üzerine sürüldüğünde küçük
danelere parçalanması ile fark edilebilen bir bozukluktur. Başlıca nedenleri, süt
yağı kompozisyonunda erime noktası yüksek yağ asitlerinin fazlalığı, hatalı
teknolojik uygulamalar sonucu kremanın yağ ve serum fazının birbirinden
ayrılması, aşırı nötralizan kullanılmasıdır.

5.3.3. Tat-Aroma Bozuklukları








Yem tadı; süt hayvanlarının beslenme rejimlerine bağımlı olan çeşitli
nitelikteki bozukluklardır. Bu bozukluklar öncelikle sütlerde görülmekte ve
buradan tereyağına geçmektedir. Bunların içinde en önemli olanı şalgamla
beslenen hayvanların sütlerinde karşılaşılmaktadır. Ayrıca şeker pancarı,
pancar, kötü kaliteli silaj da (yem bitkilerinin karışımından hazırlanan hayvan
yemi) süt yağında kötü tat-aromaya neden olabilmektedir. Yemlerden
kaynaklanan bozuklukların tamamen giderilmesi olanaksızdır. Sadece kremanın
yüksek derecede pastörizasyonu ve fazla miktarda kültür kullanılarak, yem
tadının yoğunluğu azaltılabilmektedir.
Asidik tat; asitlik düzeyi yüksek veya aşırı olgunlaştırılmış krema
tereyağlarında karşılaşılan bir bozukluktur.
Yavan tat; özellikle, tereyağı granüllerinin aşırı yıkanması sonucu, tat-aroma
bileşenlerinin ortamdan uzaklaşması ile belirginleşen bir bozukluktur.
Pişmiş tat; kremanın yüksek sıcaklıklarda uzun süre pastörizasyonuna bağımlı
ortaya çıkan bir bozukluktur.
Bayat tat; yüksek sıcaklıklarda uzun süre depolanan tereyağlarında
görülmektedir. Ayrıca, bayatlamış krema kullanımı da bozukluğun başlıca
nedenidir.
Yoğurt benzeri tat; starter ve kremada asitlik gelişiminin veya sitrik asit
fermentasyonunun yetersizliğinin bir sonucudur. Bu değişime bulk starterde
Leuconostoc cremoris’in düşük oranda bulunması sonucu oluşan asetaldehitin
diğer aroma bileşenlerine dönüşmemesi neden olmaktadır.
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Malt tadı; S. lactic var. maltigenes’ in süt ve kremaya kontamine olması ile
ortaya çıkan bir bozukluktur.
Maya tadı; maya kontaminasyonu ile ilişkili bir bozukluktur.
Tuzlu tat; aşırı tuz oranına ilaveten tuz dağılımının uygunsuzluğundan
kaynaklanan bir bozukluktur.
Kimyasal madde tadı; son yıllarda sütte dolayısıyla krema ve tereyağında
oldukça yoğun şekilde kimyasal tat bozukluklarıyla karşılaşılmaktadır. Bu
bozukluklar özellikle zirai mücadele ilaçlarının aşırı kullanıldığı bölgelerde
üretilen sütlerde görülmektedir. Ayrıca ahır, hayvan ve sütçülük alet
ekipmanlarının sanitasyonunda kullanılan dezenfektan maddeler de bu tip
bozuklukları yaratmaktadır. Örneğin hayvan tedavisinde kullanılan iyot, civa,
arsenik gibi maddeler tat bozukluğuna ilaveten miktarlarının belirli bir düzeyin
üstüne çıkmasıyla zehir etkisi yaratmaktadır.
Küflü tat; çamurlu/bataklık alanlarda otlayan ineklerin sütlerinden elde edilen
tereyağlarında hissedilen bir bozukluktur. İlaveten küflü yemlerle beslenme ve
kötü kaliteli su tüketilmesi de bu bozukluğa neden olmaktadır.

5.3.4. Depolama Süresince Tereyağlarında Ortaya Çıkan Bozukluklar


Oksidasyon: Doymamış yağ asitlerinde çift bağların ya da yağlardaki
hidrokarbon zincirlerinde bulunan doymamış kısımların oksijen ile reaksiyona
girmeleri sonucu peroksit ve hidroperoksitlerin meydana gelmesine oksidasyon
denir.

Hidroperoksitler tatsız ve kokusuz bileşiklerdir. Ancak hızla dekompoze olarak
aromatik karbonil bileşikleri oluştururlar. Hidroperoksitlerin parçalanma ürünleri aldehitler,
ketonlar, hidrokarbonlar, malonaldehitler ve alkollerdir. Bu bileşiklere bağımlı olarak
tereyağlarında “okside” tat olarak tanımlanan tat-aroma bozuklukları ortaya çıkar.


Lipoliz: Süt yağının enzimatik olarak hidolizasyonudur. Trigliseritlerin
hidrolizasyonu sonucunda serbest hale geçen küçük moleküllü yağ asitlerinin
miktarlarına bağımlı olarak süt ürünlerinde “ransit tat” veya “acılaşma” olarak
nitelendirilen tat bozuklukları meydana gelmektedir.

Tereyağı gibi yağca yoğun süt ürünlerinde, hammadde olarak yararalanılan kremada
psikrotrof mikroorganizmaların gelişimi lipolizin başlıca nedenidir. Süt ve kremanın soğukta
depolanması aşamasında mikrobiyel enzimler, çok düşük sıcaklıklarda bile (örneğin -28°C)
aktivitelerini korumaktadırlar. Genelde tereyağı üretiminde kremanın pastörizasyon sıcaklığı
80° – 90°C arasında yoğunluk kazanmaktadır. Bu sıcaklıklarda aktivitesini tamamen
koruyan veya kısmen kaybeden mikrobiyel kaynaklı lipaz ürünün depolanması aşamasında
aktivitesini sürdürerek, trigliseritlerin hidrolizasyonunu sağlayabilmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen işlem basmaklarını uygulayarak tereyağının ambalaj ve depolama
işlemini gerçekleştirirniz.
İşlem Basamakları
 Üretim öncesi
yapınız.

kişisel

Öneriler

hazırlığınızı

 Ambalaj materyallerini hazırlayınız.

 Üretim miktarını ve olabilecek kayıpları
dikkate almayı unutmayınız.

 Ambalaj makinesi ayarlarını yapınız.

 Sabırlı ve titiz olunuz.
 Makine ayarlarının
büyüklüğüne uygun
kontrol ediniz.

 Tereyağını ambalajlayınız.

 Kapama ve damga yapınız.
 Paketleme yapınız.

 Depoya sevk ediniz.

istenen ambalaj
olup olmadığını

 Ambalaj büyüklüğüne göre uygulama
yapmayı unutmayınız.
 Hijyen kurallarına uygun davranınız.
 Zamanı iyi kullanınız.
 Kapama ve damganın istenilen kalitede
olup olmadığına dikkat ediniz.
 Hijyen kurallarına uygun davranınız.
 Zamanı iyi kullanınız.
 Ambalajları depo düzenine uygun olarak
yerleştirmeye dikkat ediniz.
 Depo sıcaklığını depolama süresine göre
ayarlamayı unutmayınız
 5-6 kutudan daha fazla üst üste
konulmayacak ve kutu sıraları arasında da
20-30 cm civarında boşluk bırakacak
şekilde istiflemeye dikkat ediniz.
 Uzun süre saklanacak tereyağına hızlı
soğutma yöntemi uygulamanız gerektiğini
unutmayınız.

 Kontrol onayını alınız.
 Kullanılan ekipmanları temizleyip
dezenfekte ediniz.
 Verilen talimatlara uygun davranınız.
 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız.
 Bir kullanımlık malzemelerinizi çöpe atınız.
 Çalışma ortamınızı temizleyerek güvenlik kontrollerinizi yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi tereyağının ambalajlanmasında kullanılan polietilen filmin
avantajlarından değildir?
A) Küf kontaminasyonunu engellemesi
B) Bakır içermemesi
C) Steril sayılabilecek düzeyde olması
D) Albenisinin yüksek olması

2.

Tereyağlarının depolanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tereyağı ambalajlandıktan hemen sonra soğuk depoya yerleştirilmelidir.
B) Tereyağı kutuları 5-6 kutudan daha fazla üst üste konulmayacak şekilde
istiflenmelidir.
C) Kısa süreli depolamalar için depo sıcaklılığının 10°C olması yeterlidir.
D) Tereyağı uzun süre saklanacaksa, % 80-85 bağıl nem koşullarında depolanmalıdır.

3.

Tereyağı granüllerinin aşırı yıkanması sonucu, tat-aroma bileşenlerinin ortamdan
uzaklaşması ile oluşan olumsuzluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yavan tat
B) Asidik tat;
C) Küflü tat
D) Malt tadı;

4.

Tereyağlarında görülen yumşak yapının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doymamış yağ asitlerinin fazlalığı
B) Yetersiz malakse işlemi
C) Yüksek ısı uygulamaları
D) Aşırı tuz kullanımı

5.

Lipoliz nedir?
A) Sütteki doymamış yağların oksijen ile reaksiyona girmeleridir
B) Süt yağının enzimatik olarak hidolizasyonudur
C) Tereyağında görülen bir görünüş bozukluğudur
D) Süt yağının oksidasyonla acılaşmasıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Tüm
sorulara doğru cevap verdiyseniz “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Tereyağının ambalaj ve depolama işlemini yapınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.

İş kıyafetlerinizi giydiniz mi?
Kişisel hijyen kurallarını uyguladınız mı?

3.

Takılarınızı çıkardınız mı?

4.

7.

Kullanmadığınız kişisel eşyalarınızı dolabınıza kaldırdınız
mı?
Gerekli alet-ekipmanlarınızı hazırladınız mı?
Alet-ekipmanların temiz olup olmadığını, çalışıp
çalışmadığını kontrol ettiniz mi?
Ambalaj materyallerini hazırladınız mı?

8.

Ambalaj makinesi ayarlarını yaptınız mı?

5.
6.

Evet

Hayır

Tereyağını ambalajladınız mı?
Kapama ve damga yaptınız mı?
Paketleme yaptınız mı?
Depoya sevkettiniz mi?.
Kontrol onayını aldınız mı?
Kullandığınız araç-gereçleri temizleyip dezenfekte ettiniz
mi?
15. İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?
16. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?
17. Çalışma ortamını temizleyip güvenlik kontrollerini yaptınız
mı?
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Tereyağı üretim aşamalarını gerçekleştiriniz. Yaptığınız işlemleri aşağıda verilen
ölçütlere göre değerlendiriniz.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

İş kıyafetlerinizi giydiniz mi?

2.

Kişisel hijyen kurallarını uyguladınız mı?

3.

Takılarınızı çıkardınız mı?

Gerekli alet-ekipmanlarınızı hazırladınız mı?
Alet-ekipmanların temiz olup olmadığını, çalışıp çalışmadığını
kontrol ettiniz mi?
Hammaddeye ön işlemleri uygulamak için:
6. Krema elde ettiniz mi?
4.
5.

7.

Laboratuvardan krema bileşimine ilişkin verileri al

8.

Kremanın standardizasyonunu yaptınız mı?

9.

Nötürleyici madde miktarını hesapladınız mı?

10. Kremaya nötürleyici madde ilave ettiniz mi?
11. Pastörizatörün ayarlarını yaptınız mı?
12. Kremayı pastörize ettiniz mi?
13. Vakumlu havalandırıcılarla kremaya vakum uyguladınız mı?
Kremayı olgunlaştırmak için:
14. Kremayı olgunlaştırma sıcaklığına soğuttunuz mu?.
15. Starter kültür miktarını ayarladınız mı?
16. Starter kültür hazırladınız mı?
17. Olgunlaştırma araçlarını hazırladınız mı?
18. Kremaya starter kültür ilave ettiniz mi?
19. Kremayı olgunlaştırdınız mı?
20. pH kontrolü yaptınız mı?
21. Kremayı soğutup kristalleştirdiniz mi?
Kremayı yayıklayarak yıkama işlemini yapmak için:
22. Yayıklama alet ve ekipmanlarını hazırladınız mı?
23. Yayıklama sıcaklığını ayarladınız mı?
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Evet

Hayır

24.
25.
26.
27.

Yayığın kapasitesine göre yayığa krema doldurdunuz mu?
Yayığın hızını ve süresini ayarladınız mı?
Yayıklama işlemini yaptınız mı?
Yayıkaltı suyunu uzaklaştırdınız mı?

28. Yıkama suyu miktarını ayarladınız mı?
29. Yıkama suyunu hazırladınız mı?
30. Yıkama işlemini yaptınız mı?
Tereyağını tuzlayarak malakse işlemini gerçekleştirmek için:
31. Uygun tuzu seçtiniz mi?
32.
33.
34.
35.
36.

Tuz miktarını ayarladınız mı?
Tuzlama yöntemini belirlediniz mi?
Tuzlama yaptınız mı?
Yoğurma araçlarını hazırladınız mı?
Yoğurma yaptınız mı?

Tereyağının ambalaj ve depolama işlemini yapmak için:
37. Ambalaj materyallerini hazırladınız mı?
38. Ambalaj makinesi ayarlarını yaptınız mı?
39.
40.
41.
42.
43.

Tereyağını ambalajladınız mı?
Kapama ve damga yaptınız mı?
Paketleme yaptınız mı?
Depoya sevk ettiniz mi?.
Kontrol onayını aldınız mı?

44. Kullandığınız araç-gereçleri temizleyip dezenfekte ettiniz mi?
45. İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?
46. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?
47. Çalışma ortamını temizleyip güvenlik kontrollerini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir
sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C
D
A
C
B
D
C
A
B
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

B
D
A
C
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

C
C
D
D
A

ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI
B
D
A
C
B

1.
2.
3.
4.
5.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI
D
C
A
A
B

1.
2.
3.
4.
5.
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