
SÜTÜN OLUŞUMU VE SAĞIMI,

SÜT VERİMİNE ETKİLİ FAKTÖRLER



Süt dişi memeli hayvanların meme bezlerinde

hayvan türüne göre farklı sürelerde salgılanan,

porselen beyazı renginde kendine özgü tat koku ve

kıvamda olan hemen hemen tüm besin öğelerini

yeterli ve dengeli bir şekilde bünyesinde

bulunduran bir gıda maddesidir.



Süt ifadesi genellikle süt kaynağı olarak kabul

edilen inek sütlerini kapsar. Bu nedenle diğer

sütler hayvan adları ile adlandırılır.



 Memeli canlıdan yeni doğan yavrunun beslenmesinde

 Temel gıda maddesi olarak toplumun beslenmesinde

 Çeşitli süt ürünlerinin  üretiminde 

 Sütün bileşiminde yer alan maddelerin (kazein, laktoz 

vb.) üretiminde hammadde olarak 

 Yardımcı gıda maddesi olarak bir çok gıda maddesinin 

imalatında 



SÜTÜN OLUŞUMU

Meme bezlerinin oluşumu:

1. Fetal (gebelik) dönem

 Ekdoderm dokunun oluşumu, büyümesi ve alveol 

hücrelerine dönüşmesi

 Meme tomurcuğunun gelişmesi (7.-8. haftaya kadar) 

 Meme uçlarının meydana gelmesi



2. Puberteyt dönem

 Doğumdan seksüel olgunluğa kadar olan dönemdir.

 Memedeki kanal sistemleri son şeklini alır.



Gebelik sırasında gelişme:

 Gebeliğin 4. ayından itibaren parankima dokusu süt

geçişi için büyür ve 5. ayda parankima dokusu

memenin tamamını kaplar

 8. ayda alveol oluşumu tamamlanır

 9. ayda alveol hücreleri yüksek bir sekresyon

aktivitesi gösterir



Meme bezlerinin yapısı

 Meme bezinde alveol salkımından meydana gelen

yaklaşık 2 milyar adet odacık bulunmaktadır.

 Dokunun 1 cm3’ünde yaklaşık 75.000 adet alveol yer

almaktadır

 150-220 alveol ortak bir süt kanalına bağlanmakta ve

bir bağ dokusu ile çevrilmektedir.

 Bu oluşum Lobulus (süt bezleri hücresi) olarak 

adlandırılır.



1- meme kesesi
2-meme başı kesesi
3-meme başı kanalı
4-alveolŞekil 2.  Memenin enine kesiti.



Sütün oluşumu :

 Sütün oluşumu ve sekresyonu hormonal bir olaydır.

 Progesteron, östrojen ve prolaktin meme oluşumunda, 

somatotropinase ise memenin büyümesinde  etkili 

hormonlardır. 

 Süt alveol hücrelerinde sentezlenir.

 Alveollerin bulunduğu kısma lumen adı verilir.



Sütün salgılanması:

 Sütün oluşumu sırasında alveoller süt ile dolarak meme

iç basıncı artar.

 Meme iç basıncı 30-35 mm Hg düzeyine yükselir.

 Sağım olayında refleksler ve hipofiz bezi hormonları

etkilidir



 Prolaktin sütün oluşumu boyunca tüm

mekanizmayı yöneten hormondur

 Oksitosin meme boşluğundan sütün 

pompalanmasını regüle eder



Şekil 3. Alveollerden sütün çıkışı.



Süt sağım yöntemleri:

Şekil 4. Elle sağım



Ön sağım (İlk süt)

Sağım öncesi meme başlarından alınanan ilk süt
mikroorganizma bakımından zengin olduğu için asıl süte
karıştırılmamalıdır.



Mastitis Testi

Mastitis hastalığının önüne geçmek için;

 Doğru ve hızlı sağım

 Sütteki bir anormalliğin hemen teşhisi

 Şüpheli ineklerin en son sağımı

 Temizlik ve hijyen koşullarına uyum



Sağım öncesi ve sonrası meme temizlenmelidir.



Çiftliklerde temiz ve kaliteli süt üretimi

Sağlıklı inek

Özenli yemleme

Temizlik

Mikroorganizma bulaşmasına karşı önlemler

Sütün soğutulması ve nakli



Sütün sıcaklığı  0C 24 saat sonra koloni sayısı / 
mL süt

5

10

15

20

30

3.1 x 103

1.2 x 104

1.8 x 105

4.5 x 105

1.4 x 109

Tablo 8. Sütün tutulduğu ısının bakteriyel üremeye etkisi.



Şekil  7. Sütün soğutulması ve mikroorganizma sayısı 
arasındaki ilişki.



Şekil  8. Plakalı ısı değiştirici.



Şekil 9. Çiğ süt depo tankları. 





Süt Verimine Etki Eden Faktörler:

 Hayvanın ırkı

 Hayvanın yaşı

 Laktasyon

 Hayvanın sağlık durumu

 Sağım zamanı ve sağım şekli

 İklim koşulları, mevsimin etkisi

 Yemleme

Bakım ve hayvanın psikolojik durumu



LAKTASYON DÖNEMİ

“Doğumdan sonra sütün salgılanmaya başladığı an ile

kesildiği an arasındaki geçen süre”

 Laktasyonun başlangıcı KOLOSTRUM (Ağız Sütü)

 Normal dönem

 Laktasyonun sonu



SÜTÜN NİTELİKLERİ-
1



 Temel gıda maddesidir.

 Sadece süt kazein ve laktoz içerir.

 Kalsiyum, fosfor ve riboflavin (B2 vitamini)

açısından önemlidir.

 Esansiyel amino asitleri ve yağ asitlerini içerir

 1 litre % 3 yağlı içme sütü 615 kcal enerji

verir.



Özellikle bileşiminde bulunan süt proteini,

mineral maddeler ve vitaminler bu özelliği

kazandırır. Süt proteini amfoter özelliği

sonucu asit ve baz buharlarını tamponlayabilir,

zehirli ağır metalleri ve diğer sağlığa zararlı

maddeleri bağlayabilir.



Hayvandan düzenli aralıklarla sağılan ve ardından

soğutulan, içerisinden herhangi bir bileşeni

alınmayan veya içerisine başka bir madde ilave

edilmeyen, önceden herhangi bir işleme tabii

tutulmayan (ısıtma gibi) ve işlenmek üzere

fabrikaya gönderilen süttür.



Miktarı fazla olanlar, sütün ana bileşenleri,

eseri miktarda olanlar sütün minör bileşenleri

olarak adlandırılır.



İnek sütü

Kurumadde 

(%12.6)

Protein 

(%3.5) 

Kazein

Laktoalbumin

Laktoglobulin

Proteoz-pepton

immunoglobulinler

Yağ 

( %3.7)

Trigliseridler

Fosfolipidler

Steroller

Serbest yağ asitleri

Mumlar

Squelenler

Yağda eriyen 

vitaminler

Laktoz

(% 4.7)

Mineral 

maddeler 

(% 0.75)

Ca, Na, K, Mg, P, 

Cl2

İz olarak; Fe, Cu, 

I’ un fosfat, sitrat

ve klorürleri

Diğer 

maddeler 

Gazlar

Vitaminler

Enzimler

Koruyucu maddeler

Organik asitler

Su 

% 87.4)



Çizelge 1- Çeşitli tür sütlerin ortalama bileşimleri (%)

Tür
Kuru 

Madde
Yağ

Toplam 
Protein

Kazein
Serum 

Proteini
Laktoz

Mineral 
Madde

Kadın 12.4 3.8 1.0 0.4 0.6 7.0 0.2

İnek 12.6 3.7 3.4 2.8 0.6 4.7 0.7

Koyun 18.8 7.5 5.6 4.6 1.0 4.6 1.0

Keçi 13.2 4.5 3.6 3.0 0.6 4.3 0.8

Manda 17.5 7.5 4.3 3.6 0.7 4.8 0.8

Kısrak 11.2 1.9 2.5 1.3 1.2 6.2 0.5

Eşek 10.8 1.5 2.0 1.0 1.0 6.7 0.5



Bileşimindeki toplam proteinin en az 2/3 si 

kazeinden oluşmuş sütlere denir.

 İnek, koyun, keçi sütleri bu gruba girer

 Yüksek ısıya dayanıklıdır

 Asitler, mide salgıları, maya ile iri taneli pıhtı 

verir

 Hazmı zordur



Bileşiminde kazeine yakın oranda albumin ve globulin 

bulunduran sütlere denir.

 İnsan, at ve eşek sütleri bu gruptadır.

 Isıya duyarlıdırlar.

 Asitler, mide salgıları, maya ile ufak taneli ve yumuşak 

pıhtı verir.

 Hazmı kolaydır



Doğumdan hemen sonra 5-7 gün içerisinde

salgılanan, sarımsı renkte, acımsı tatta, koyu

kıvamlı olan yavrunun mutlak alması gerekli süttür.

“Ağız sütü” de denir.



Bileşimi normal süte göre oldukça farklıdır.

Özellikle protein fraksiyonları açısından zengindir.

İmmunoglobülinler nedeniyle bağışıklık sistemini

kuvvetlendirip yavrunun dış etkilere ve hastalıklara

karşı direnç kazanmasını sağlarlar.

Laktoz miktarı düşüktür.



 Kolostrum normal sütle karıştırılmamalıdır ve 6.

günden itibaren işletmeye gönderilmelidir.

 Yüksek oranda albumin ve globulin içermesi nedeniyle

ısıtıldığı zaman pıhtılaşmaktadır. Bu özellik ilk 48

saatten sonra normal sütteki gibi olmaktadır. Ancak;

pastörize edilirse koruyucu özelliği kısmen azalır.

 Kolostrum çabuk sindirilme ve kolay atılma

özelliğinden dolayı yavrunun midesinde birikmiş

gereksiz maddelerin atılmasının sağlar.



 Kurumadde oranı inek sütünden %50 daha fazladır. 

Protein, yağ ve mineral maddeler açısından zengindir. 

 Kurumadde ve yağ oranı yüksek olduğu için inek sütüne 

göre sindirimi daha güçtür.

 Kendine özgü ağır bir tadı ve kokusu vardır. Bu nedenle 

içme sütüne uygun değildir. 

 Kazein ve yağ oranı yüksek olduğundan peynir ve yoğurt 

üretiminde tercih edilir.



 Bileşimi inek sütüne yakındır.

 Karoten miktarı az olduğundan rengi inek sütüne göre

daha beyazdır.

 Keçi sütünde kaproik(C6), kaprilik (C8), kaprik(C10) kısa

zincirli yağ asitlerinin miktarı fazla olduğundan

kendine has, ağır bir kokusu (teke) ve tadı vardır. Kötü

bakım ve ağıl koşullarında bu koku ve tat daha

belirginleşir.



 Kazeinli sütler grubundadır ve peynir mayasıyla daha

kolay pıhtılaşır.

 Yağ globülleri küçük olduğundan yağın ayrılması

zordur ve geç kaymak bağlar.

 Sindirimi kolaydır ( özellikle bebek ve yaşlılar için).

 B12 ve demir miktarı az, fosfat içeriği ve A vitamini

fazladır.



 Diğer tür sütler arasında yağ oranı açısından en

yüksek değere sahiptir

 Tereyağı, kaymak ve yoğurt üretiminde kullanılır.

 Mandalar yeşil yemlerle aldıkları karoten’in tamamını

A vitaminine çevirdikleri için sütlerinin rengi daha

beyazdır.



 Su oranı yüksek olduğundan mavimsi-beyaz renkte

görünür.

 Laktoz oranı inek sütüne göre daha yüksektir bu

nedenle daha tatlıdır.

 Yağ miktarı az olduğundan kalorisi düşüktür.

 Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde “Kımız” adı

verilen fermente ürün üretiminde yaygın olarak

kullanılmaktadır.



 İnek sütünden farklı olarak protein oranı düşük

ve laktoz oranı yüksektir. Bu nedenle inek sütüne

oranla daha tatlı ve proteinden dolayı asitliği daha

düşüktür.

 Albuminli sütler sınıfındadır ve sindirimi kolaydır.

 Mineral madde oranı düşüktür.

 A, E ve C vitamini açısından inek sütünden daha

zengindir.



Süt polidispers bir gıdadır. 

Süt yağı= emülsiyon, 

Protein= kolloidal dispersiyon, 

Laktoz/mineral maddeler =  gerçek çözelti 

halinde bulunur.



 Sütün temel bileşenidir.

 Yapılarında vücut tarafından sentezlenemeyen

dolayısıyla gıdalarla dışardan alınmaları gereken

elzem (esansiyel) amino asitlerin hepsini

bulundururlar.



Proteinin sindirilebilirliği, protein içeren gıdanın sindirim 
sistemine girdikten sonra absorbe edilen azot miktarıdır.

 Yumurta             % 98

 Et, Balık             % 95

 Süt                    %  92

 Yoğurt               %  94

 Pirinç                 % 75

 Bitkisel kaynaklı protein   % 40



 Temel olarak 2 grup altında toplanır

İnek sütü:

◦ Kazein (%80)

◦ Serum proteinleri (% 20)



 Doğada sadece sütte bulunur ve süt proteinlerinin %80’ 

ni oluşturur.

 Sütte misel adı verilen parçacıklar halinde bulunur.

 Sütün esas proteini olarak bilinir.

 Her bir kazein miselinde kalsiyum, magnezyum, fosfat, 

sitrat, potasyum gibi maddeler de bulunur.

 Kazeinin bu maddelerle oluşturduğu komplekse; 

 kalsiyum-kazeinat fosfat veya kalsiyum fosfo-kazeinat 

adı verilir.



 Kazein miselleri 10-15 nm çapında alt/sub

misellerden oluşur. Alt miseller kazein

misellerinin yapıtaşlarıdır.

 Birbirlerine yakın alt miseller arasındaki iyonik

bağlar kalsiyum köprüleri ile oluşturulur.

 Alt misellerin çekirdek kısmında αs1-kazein ve

β-kazein, yüzey kısmında çoğunlukla k-kazein

bulunur.



Kazein miselleri ısıya dayanıklıdır. pH değişimlerinden

kolayca etkilenir. Sütte asitlik gelişince kalsiyum ve fosfor

çözünerek misellerden ayrılır. Kompleks koloidal durumunu

koruyamaz ve çözelti jel haline geçer. Bu duruma asit

etkisiyle sütün pıhtılaşması denir.

 Yoğurt ve fermente süt ürünlerinin üretiminde bu

olaydan faydalanılır.



 Bitkisel, hayvansal ve mikrobiyolojik kaynaklardan 

sağlanan enzimler de kazeinin kolloidal yapısını bozarak 

pıhtılaşmasına neden olur. 

 Özellikle rennin enzimi (hayvansal proteaz) peynir 

teknolojisinde kullanılır. 



Yağsız sütten kazein uzaklaştırıldığında kalan süt

serumu içerisinde yaklaşık % 0.7 oranında protein

bulunur. Bunlara serum proteinleri veya peynir

üretimi sırasında peyniraltı suyunda kaldıkları için

peyniraltı suyu proteinleri adı verilir. Süt

proteinlerinin yaklaşık % 20’sini oluşturur.



Serum proteinleri genel olarak 3 gruba ayrılır

albümin

α -laktoalbümin

globülin

ß- laktoglobülin

İmmünoglobülinler

proteoz-pepton



 Proteoz-pepton hariç serum proteinleri 60 °C’nin

üzerindeki sıcaklıklara hassastır.

 Her bir serum proteinin sıcaklığa karşı duyarlılıkları

oldukça farklıdır.

 İmmünoglobülinler; 74°C/15 sn. 

Albüminler; 85-100°C/5 dk.

Proteoz-peptonlar; 95-100°C/ 30 dk. 

denature olurlar.



Serum proteinleri (peyniraltı suyu proteinleri)

kazeinin aksine ısıl işlem sırasında sıcaklığın

yüksekliğine ve uygulama süresine bağlı olarak

doğal konfigürasyonlarını muhafaza edemezler. Bu

şekilde meydana gelen değişikliklere proteinlerin

denatürasyonu denir.



Şekil . Serum proteinlerinin doğal (A) ve denature (B) formları



Serum proteinlerinin denaturasyonun süt teknolojisi

açısından önemi:

 Yoğurt, ayran gibi fermente ürünlerinin

üretimde serum proteinlerinin denaturasyonu önemli katkı

sağlar. Pıhtının su tutma kapasitesini artırır ve daha sıkı bir

jel oluşturur.

 Peynir teknolojisinde ise problem yaratır. Sıcaklık etkisi ile

oluşan pıhtı çok ince ve gözle görülmez olduğundan kazein

misellerinin üzerinde yerleşerek peynir mayasının kazeine

etkisini engeller.



SÜTÜN NİTELİKLERİ-2



 Sütün kloroform, benzen ve eter gibi organik 

çözücülerle çözünen, fakat; suda çözünmeyen, hayvan 

vücudunda sentezlenen doğal bir besin öğesidir.

 Süt lipidlerinin % 97-98’ini oluşturan ve “süt yağı”

olarak bilinen ana bileşeni trigliseridlerdir.

 Trigliseridler; 3 değerli bir alkol olan gliserinin yağ

asitleri ile birleşmesi sonucu meydana gelen esterleridir.



 Süt yağı; ekonomik açıdan sütün en değerli

bileşenidir.

 Yağsız yada yağı azaltılmış süt ürünleri sert yapıda

olmakta veya taneli kolay dağılabilen yapı kusurlarına

sahip olabilmektedir.

 Süt yağının sahip olduğu kısa zincirli yağ asitlerinden

ileri gelen hoş tat-kokusu süt ürünlerine üstünlük

kazandırır.

 Bileşiminde yer alan esansiyel yağ asitleri ve yağda

eriyen A, D, E ve K vitaminleri nedeniyle yüksek

biyolojik değere sahiptir. Ayrıca sindirimi kolaydır.



 Süt yağı süt serumu içerisinde yağ globülleri şeklinde ve

emülsiyon halinde dağılmıştır. Yağ globüllerinin çapları

0.1-40 µm arasında ortalama 3-4 µm civarındadır.

 Yağ globüllerinin çevreleri 5-10 nm kalınlığında

fosfolipid-protein kompleksinden oluşan bir membran ile

çevrilidir. Yağ globül membranı emülsiyon stabilitesini

sağlar.

 Yağ globüllerinin emülsiyon stabilitesinde fosfolipid-

protein kompleksinin yanı sıra, küreciklerin elektrik

yüklerinin negatif olması da çok etkilidir.



 Süt yağında 400 den fazla yağ asidi saptanmıştır.

 Bütirik asit süt yağı için karakteristiktir.

 Doymuş yağ asitleri oranı % 70, doymamış yağ asitleri

% 40 düzeyindedir.

 Doymamış yağ asitleri süt yağının fiziksel ve kimyasal

özellikleri üzerinde daha fazla etkilidirler.

 Kısa zincirli yağ asitlerinin oranı yüksektir ve süt

yağının koku ve tadını etkilerler.



 Süt yağının oksidasyonu 

 Süt yağının hidrolizasyonu (Lipoliz) 



 Doymamış yağ asitlerindeki çift bağların ya da

yağların hidrokarbon zincirinde bulunan doymamış

kısımların oksijen ile reaksiyona girmesi sonucunda

hidroperoksitlerden malonaldehitlere kadar

parçalanma ürünlerinin meydana gelmesine

oksidasyon denir.

 Oksidasyon sonucunda, balığımsı, meyvemsi,

yağımsı, salatamsı, metalimsi tatlar oluşur.



Oksidasyonu Etkileyen Faktörler: 

◦ O2 varlığı

◦ Bakır gibi metal iyonların varlığı

◦ Doymamış yağ asitleri miktarı 

◦ Ambalaj materyali

◦ Işık



Süt yağının enzimatik hidrolizasyonudur. Lipaz
enziminin katalitik etkisi sonucu oluşur.

Lipaz

Trigliserid + 3 H2O Gliserin + Butirik asit

Palmitik asit



 Trigliseridlerin hidrolizasyonu sonucu serbest hale

geçen küçük moleküllü yağ asitlerinin miktarına bağlı

olarak acılaşma meydana gelmektedir.

 Süt ve ürünlerin özellikle tereyağının depolanacağı

süreyi belirleyen bu olay lipaz enziminin aktivitesi

sonucu oluşmaktadır.

 Lipoliz; doğal ve bakteriyel olmak üzere iki

kaynaktan ileri gelmektedir. Sütte doğal olarak

bulunan lipaz ısıya dayanıklı değildir. Pastörizasyon

işlemi ile inaktif olmaktadır.



 Bakteriyel lipaz bazı bakteri, maya ve küfler

tarafından üretilmektedir.

 Lipolizi önlemek amacıyla;

üretimin hijyenik koşullarda yapılması

kısa sürede ısıl işlem uygulanması

soğukta muhafaza edilmesi

pastörizasyondan önce mümkün olduğunca mekanik

işlemlerden kaçınılması gerekmektedir.



 Sütün esas karbonhidratıdır ve sadece sütte bulunur.

 Glukoz    +   Galaktoz  =   Laktoz (disakkarit)

 Meme hastalıkları durumunda miktarı azalır.

 Sütte gerçek çözelti halinde bulunur. Sütün özgül 
ağırlığını, donma ve kaynama noktasını, ozmotik 
basıncını etkiler. 

 Midede değil laktaz enzimi ile bağırsaklarda 
parçalanır.



 Higroskopik (nem çekici) özelliktedir. Bu durum uzun

süre depolanan bir ürün olan süttozunda fiziksel

bozukluklara neden olarak, erime yeteneğini azaltır.

 Ayrıca dondurma ve koyulaştırılmış sütte sert ve iri

laktoz kristallerinin varlığı yapı kusurlarına neden

olur.

 Laktozu oluşturan galaktoz bebeklerde beyin ve

sinir hücrelerinin oluşumu ve gelişimi için gereklidir.



Vitamin sentezlenmesinde rol alır (B1, B2, B6)

 Laktoz kalsiyum ve fosforun vücuda daha kolay

alınmasını sağlar.

 Kısa zamanda parçalanarak asitliğin artmasına ve 

böylece sütün bozulmasına neden olur.

 Yüksek ısıl işlem gören süt mamüllerinde renk ve 

tat değişikliklerine neden olur.



Sütün ısıtılması sonucu Laktuloz oluşur.

Toksikolojik açıdan zararsızdır ve tıbbi

amaçlarla kullanılmaktadır.

Isıl işlem sonucu oluşan Maillard reaksiyonu

laktoz ile proteinler arasında oluşan enzimatik

olmayan esmerleşme reaksiyonudur.



 Ürünün görünüşünde özellikle renginde değişmeler

olur. Rengin esmerleşmesi, çözünürlüğün azalması

süttozunda önemli sorun yaratır.

 Üründe kötü lezzet meydana gelebilir.

 Süt mamüllerinin besin değerinde azalma meydana

gelir. Yarayışlı lisin miktarında azalma görülür.

Yüksek oranda laktoz içeren peynir altı suyunun

kurutulmasında ve bebek mamalarına uygulanan

kurutma işleminde lisin kaybı fazladır.



 Laktoz hiçbir mikroorganizma tarafından doğrudan

kullanılmaz. Laktoz bazı mikroorganizmaların etkisiyle

aşağıdaki fermentasyonlara uğrayarak süt ve

ürünlerinde olumlu/olumsuz değişimlere neden olurlar.

Fermentasyon; karbonhidratların anaeorobik koşullarda

çeşitli mikroorganizmalar tarafından küçük

komponentlere parçalanmasıdır.



Laktik asit fermentasyonu: Laktozdan laktik asit bakterileri

etkisiyle laktik asit oluşur. Yoğurt ve peynir üretiminde

yararlanılır.

Alkol fermentasyonu: Mayaların etkisiyle parçalanma

reaksiyonları sonucunda alkol ve karbondioksit oluşur. Temiz

olmayan koşullarda üretim sırasında alkol fermantasyonu

spontan olarak meydana gelir. Ancak; kontrollü olarak kefir,

kımız gibi fermente süt ürünlerinin üretiminde arzulanan bir

olaydır. Ürünlere tipik ata-aroma kazandırır.



Propionik asit fermentasyonu: Genellikle duyusal ve

yapısal kusurlara neden olduğu için süt teknolojisinde

arzulanmayan bir olaydır. Laktik asit fermantasyonu

sonucu meydana gelen laktik asitin propiyonik asit

bakterileri tarafından parçalanması sonucu oluşan son

ürünlerden birisi de karbondioksittir. Peynirde göz

oluşumunda etkilidir. Ancak, Emmental peynirinde

peynirin kendine özgü gözlü yapısının oluşumunu sağlar.



Butürik asit fermentasyonu: Clostridium grubu

bakteriler laktozu anaerobik koşullarda parçalarlar.

Esas parçalanma ürünü butürik asittir. Açığa çıkan yağ

asitleri süt mamüllerinde istenmeyen tat-aromaya

neden olur. Ayrıca; açığa çıkan gazlar sonucunda üründe

gözlü yapı oluşur, hatta şişmeler görülür. Peynirde «geç

şişme kusuru» olarak isimlendirilen yapısal kusur

butürik asit fermentasyonu sonucu oluşur.



Makro elementler: sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum,

klor, fosfor, sülfat, bikarbonat ve sitrat

İz elementler: demir, bakır, kobalt, çinko kurşun kalay, flor,

iyot, brom, silisyum, selenyum ve bordur.

Sütte bulunan mineral maddelerin miktarı;

 süt veren hayvanın ırkına ve türüne,

 laktasyon durumuna,

 mastitisli olup olmamasına,

 beslenmesine,

 mevsime göre değişir.



 Sütün mineraller yönünden en önemli özelliği  

yüksek oranda içerdiği kalsiyumdur.

 Gıdaların kalsiyum açısından değerlendirilmesinde 

sadece içerdikleri kalsiyum miktarı değil, bundan 

yararlanma oranı da dikkate alınmalıdır. 

 Fermente süt ürünlerinde laktik asitten dolayı 

kalsiyumdan yararlanma artmaktadır.



 Vücudun yapısına ve fonksiyonlarına katıldıkları için beslenme

fizyolojisi açısından önemli.

 Kalsiyum iyonları olmaksızın süt peynir mayasıyla pıhtılaşmaz

ve peynir yapımı gerçekleşmez.

 Kalsiyum magnezyum iyonlarıyla fosfat ve sitratlar arasında

bir denge vardır bu da kolloidal stabiliteyi sağlar. Denge

bozulunca sütün ısıya dayanımı azalır, sterilize içme sütleri ve

koyulaştırılmış sütlerin depolama ömrü kısalır.

 Demir ve bakır süt yağının oksidasyonunda etkilidir.



 Yaşam için gerekli olan vitaminlerin hemen hepsi sütte
bulunur.

 ß-karoten (provitamin A) ve laktoflavin (B2) süt
ürünlerinin karakteristik renklerinin oluşmasında
etkilidir.

 Yeşil yemle beslenen hayvanların sütlerinde A vitamini
ve ß-karoten miktarı daha fazladır. Bu nedenle yazın
üretilen tereyağlarının rengi daha sarıdır.



 Bazı vitaminler süt ürünleri için yararlı
mikroorganizmaların gelişmelerini sağlarken bazı
mikroorganizmalar da vitamin miktarını artırabilir.
Örneğin kefirde B grubu vitaminlerin arttığı
gözlenmiştir.

 Krema ve tereyağında, yağ oranı yüksek peynirlerde
yağda çözünen vitaminler daha fazladır.

 E vitamini süt için özellikle süt yağı için etkili
antioksidan bir maddedir. Uzun süre depolanan
tereyağlarında E vitamini ürünün raf ömrünü uzatır.



Çizelge 5. Sütün işlenmesi sırasında zarar gören vitaminler

Etkileyen faktörler Zarar gören vitaminler

Yüksek sıcaklık B1, B12, C

Oksijen A, C, E

Ağır metaller C, A

Işık (özellikle UV)
A, B2, B6, C, E, K, nikotinik asit, 
folik asit

Depolama sırasında 
oksidasyon

A, E, K, C, B1

Isıl İşlemler Vitaminler

B1 B6 B12 Folik asit C

Pastörizasyon 10 0-5 10 5 5-15

Kaynatma 10-20 5-8 20 15 15-20

UHT-sterilizasyon 5-15 10 10-20 10-20 10-20

Klasik sterilizasyon 30-40 10-20 80-100 40-50 30-50

Çizelge 6. Farklı ısıl işlemler uygulanan sütlerde vitamin kayıpları (%)



Enzim; organizma tarafından protein yapısında

üretilen ve çok düşük miktarları bile, gerek hücre

içinde ve gerekse hücre dışındaki biyokimyasal

reaksiyonları gerçekleştiren spesifik organik

maddelerdir. “Biyokatalizör” olarak adlandırılmaktadır.

Diğer katalizörlerden kolloidal protein yapılarından

dolayı duyarlılıkları ile ayrılmaktadır.



 Sütte bulunan enzimlerden bir kısmı kan veya
süt hücrelerinden geçer bunlara “doğal enzim”
denir.

 Ortamdaki bakteriler tarafından salgılanan
enzimler ise “bakteriyel enzim” olarak
adlandırılır.



Katalaz: Hidrojen peroksidi su ve oksijene parçalar.

Bakteri faaliyetini engellemek için çiğ sütlere katılan

hidrojen peroksidin zararsız hale getirilmesinde

kullanılır, ağız sütleri ve mastitisli sütlerde miktarı

yüksektir. Süt kökenli bir enzimdir.

Lipaz: Yağları hidrolize ederek serbest yağ asitlerini

oluşturur. Sütün doğal lipazı pastörizasyon ile inaktif

olurken, bakteriyel lipaz ısıya dayanıklıdır.



Fosfataz: Pastörizasyon kontrolünde kullanılır.

Peroksidaz: Hastalıklı hayvanların sütlerinde daha fazla

bulunur. Kaynatmaya yakın sıcaklıklarda inaktif

olduğundan yüksek ısıl işlem uygulanmış sütlerle

pastörize sütleri ayırt etmede kullanılır.

Proteaz: Proteini peptitlere parçalar dolayısıyla, peynir

olgunlaşmasında rol oynar.



 Sütte % 5-8 oranında oksijen, karbondioksit ve azot
bulunur, kan yoluyla süte karışır.

 Miktarı; sağım, işleme ve depolama koşullarına
(çalkalama, soğutma, ısıtma, havalandırma) göre
değişiklik gösterir.

 Oksijen; vitamin aktivitesini, bakteri faaliyetini ve
oksidatif ransiditeyi etkiler.

 Karbondioksit; miktarı fazladır, mikroorganizma
faaliyetleri sonucunda CO2 oluşur, bazı peynir çeşitleri
ve kefirde CO2 önemlidir.



Sütte çok az miktarda laktik, bütirik, propiyonik,
oksalik, orotik, pirüvik, sitrik ve ürik asit bulunur.

Sütün tampon sistemine ve ürünlerinde tat-aroma
maddelerini oluşumunda etkilidirler.

Stafilokok ve koli bakterilerinin gelişmesini belirli
ölçüde engellerler.



 Endokrin bezleri aracılığıyla salgılanır, kan ile süte
geçer.

 Hormonlar sütün oluşumu ve sağım sırasında
etkilidirler.

 Miktarı oldukça düşüktür (nano gram =10-9 gram
düzeylerinde).

 Sütte bulunan başlıca hormonlar; östrojen,
prolaktin, progesteron, prostaglandin ve
somatotropindir.



Laktoperoksidaz: Sütte bulunan bir enzimdir. Koliform
grubu bakteriler, Salmonella, Shigella, Pseodomonas gibi
bakterileri inhibe eder. Laktoperoksidaz-tiyosiyanat
aktivitesi çiğ sütte soğutmaya alternatiftir.

Lisozim: Antibakteriyel enzimdir. Gram pozitif
bakterilere karşı etkili, sert ve yarı sert peynirlerde
Clostridium’ un neden olduğu geç şişmeye etkilidir.

Laktoferrin: Demir bağlayan proteindir. Akut iltihaplı
ineklerin sütlerinde miktarı artarak Escherichia coli ve
diğer patojenleri öldürür.

İmmünoglobülinler: Bağışıklık maddesi olarak görev
yaparlar.



Sütün sentezlenmesi sırasında kandan gelen ve

memenin epitelyum hücrelerinden ayrılan hücrelerdir.



SÜTÜN NİTELİKLERİ-3



 Normal süt porselen beyazı renktedir. Kalsiyum-
kazeinat ve süt yağı taneciklerinin ışığı yansıtması
bunun nedenidir.

 Su katılmış, yağı alınmış, kurumaddesi daha az olan
sütler mavimsi renktedir.

 Mikroorganizmalar ve hastalıklar de sütün rengini
etkiler. Mastitisli süt sarı renktedir.

 Hayvanların tür, ırk özellikleri ile yediği yem renkte
etkilidir.



 Sütün hafif tatlımsı hoş bir tadı vardır. Bunda laktoz, süt

yağı ve mineraller arasındaki denge etkilidir.

 Kurumaddesi yüksek olan sütlerin tat ve kokusu daha güçlü

algılanır.

 Sütün tat ve kokusu; yem, çevre koşulları, verilen ilaçlar,

mikroorganizma ve enzim faaliyetleri ile teknolojik

işlemlerden etkilidir.

 Asetaldehit, aseton ve bütirik asit gibi aroma maddeleri ve

bazı uçucu bileşikler tat ve kokudan sorumludur. Bu

maddeler çoğunlukla yağ ve protein üzerine absorbe edilir.



 Laktozun fermantasyonu ve laktik asit oluşumuyla
ekşimsi tat,

 Proteolitik mikroorganizmaların ve enzimlerin
etkisiyle proteinlerin peptitlere ve amino asitlere
parçalanması acımsı tat,

 Lipolitik mikroorganizmaların süt yağının
parçalaması ve serbest yağ asitlerinin ortaya
çıkması sonucu acımsı tat,

 Meme hastalıklarında laktoz miktarı azalıp klor
miktarı arttığı için tuzlumsu tat.



 Homojenizasyon sütün daha lezzetli algılanmasını
sağlar.

 Yüksek ısıl işlem; pişmiş tat ve koku oluşturur
(kükürtlü amino asitlerden serbest hale geçen
sülfidril grupları)

 Isıl işlemin etkisiyle koyulaştırılmış süt ve UHT
sütlerde meydana gelen Maillard reaksiyonuyla
sütün rengi kahverengileşir ve karamel tadı
oluşur.



Süt hafif asidik reaksiyon gösterir (organik asitler) 
 sağımdan hemen sonra görülen ilk asitlik veya doğal

asitlik, kaynağı: 
- birinci derecede kazein, fosfat, sitratlar
- ikinci derecede albumin, globulin ve CO2

 Daha sonra mikroorganizmaların etkisiyle oluşan asitlik 
gelişen asitlik  

 Doğal asitlik +gelişen asitlik =toplam asitlik

 Gerçek veya aktüel asitlik pH metre ile pH cinsinden 
belirlenen (ortamdaki serbest hidrojen iyonlarının 
miktarı) 



Çizelge 7. Asitlik dereceleri ve sütün özellikleri

Sütün özelliği
o SH 

derecesi 
pH değeri

Mastitisli süt 4.0-5.0 >6.8

Normal taze süt 6.5-7.5 6.6-6.8

Asitleşme başlangıcı 8.0-9.0 6.3

Isıtmada pıhtılaşma 10.0-12.0 5.7

Kesilen süt 25.0-30.0 5.3-5.5



 Özgül ağırlık; T °C’ deki maddenin ağırlığının aynı
hacimdeki ve sıcaklıktaki suyun ağırlığına oranıdır.
Diğer bir deyişle o maddenin sudan kaç kez ağır
olduğunu belirtir ve birimsizdir.



Süt türü Özgül ağırlık

İnek sütü 1.028-1.037

Koyun sütü 1.033-1.042

Keçi sütü 1.032-1.040

Manda sütü 1.028-1.038

Çizelge 8. Değişik tür sütlerin özgül ağırlıkları (20oC)



 Sütün en sabit fiziko-kimyasal özelliğidir.

 Sütte gerçek çözelti halinde bulunan laktoz ve
mineral maddeler etkiler ve bu maddelerden dolayı
sütün suya göre DN ve (-0.540°C) ve KN (100.16°C)
daha yüksektir.

 Süte hile yapılıp yapılmadığını anlamak için donma
noktası saptanır.

 Su katılan sütlerde donma noktası yükselir,
nötürleyici madde katılmış sütlerde donma noktası
düşer.



 Laktoz ve mineral maddeler etkilidir.

 Normal sütlerde laktoz ve klorür arasında bir
denge vardır ve koestler değeriyle ifade edilir ve
1.5-2 değişir.

 Meme enfeksiyonunda ve laktasyonun sonuna
doğru klorür miktarı artar ve koestler değeri 3’e
doğru yükselir.

 Süte su katılması ozmotik basıncı düşürür.
% Klorür (0.11)

Koestler değeri =                                 X 100 = 2.3   
% Laktoz (4.7)



 Sütün bileşimindeki iyon miktarına bağlı olarak
(sodyum ve klor iyonları) zayıf da olsa elektrik akımını
iletir.

 Mastitis durumunda elektrik iletkenliğinin artmasına
bakarak hastalığın teşhisinde yararlanılır.

 Su katılması; E.İ. azaltır.
Asitlik gelişimi, soda katılması ve sıcaklığın
yükselmesi; E.İ. arttırır.

 Sütün elektrik iletkenliği= 3-6x10-3siemens/cm’dir.



 Süt tampon bir çözeltidir. Sütün pH sını
değiştirmek için önemli miktarda asit veya baz ilave
etmek gerekir. Tampon etkisi protein, fosfat,
sitrat ve CO2’ten kaynaklanır.

 Proteinleri oluşturan amino asitlerde karboksil
(COOH-) ve amin (–NH2) grupları bulunduğundan
hem asidik hem de bazik karakter gösterir.

 Sütte asitlik gelişmeye başladığı zaman ortamda
fazla H iyonları var demektir. Bu iyonlar amino
asitlerin amin grubu ile birleşir ve amonyağı (NH3)
oluşturur. Tersi durumda bazik ortamda ise fazla
olan COOH grupları ortama H+ verir ve pH
değişmez.



 Redoks potansiyeli (OR-Eh) bir maddenin elektron
kazanması veya kaybetmesindeki kolaylıktır. Bir
element elektronlarını verdiği zaman yükseltgenir
(oksidasyon), elektron aldığı zaman indirgenir
(redüksiyon).

 Bir elektronun elektron kaybetmesi veya kazanması H
iyonlarını kaybetme ve kazanma şeklindedir.
Elektronların bir bileşikten diğerine aktarılması
sırasında potansiyel fark oluşur. Bu potansiyel fark
redoks potansiyel olarak tanımlanır.

 Etkili faktörler;
-çözünmüş oksijen
-serum proteinlerindeki indirgeyici sülfidrül (-SH)

grupları
-mikroorganizma faaliyeti



 OR değeri +400mV………-400mV arasındadır

Yeni sağılmış çiğ süt +250…..+350 mV
Pastörize süt +100 mV
Yoğurt -150 mV
Eritme peyniri +50 mV
Emmental peyniri -300 mV

 Sütün ısıtılması sonucu, oksijenin ortamdan
uzaklaşması ve sülfidril gruplarının
parçalanmasıyla redoks potansiyelinde
azalma görülür.

 Redoks potansiyelinin belirlenmesi özellikle
depolanan süt ve ürünlerinin kalitelerinin
belirlenmesinde önem taşır.



İçme Sütü Teknolojisi



İçme sütü çeşitleri

 Pastörize içme sütü

 Sterilize içme sütü



Pastörize içme sütü:

 Kaliteli çiğ sütün doğal niteliklerine zarar vermeden 

pastörizasyon işlemi uygulanarak patojen mikroorganizmaların 

tamamen, diğer mikroorganizmaların büyük kısmının yok 

edilmesi ile elde edilen ve tüketileceği süre boyunca soğuk 

koşullarda (+ 4 0C ) muhafaza edilen içme sütü çeşididir.



Pastörizasyon nedir?

 Çiğ sütün 100 0C’nin altında bir sıcaklıkta; patojenlerin 

tamamını öldürecek, toplam bakteri sayısında da yaklaşık % 95-

99.9 oranında inhibisyon sağlayacak sürede ısıl işleme tabi 

tutulmasına sütün pastörizasyonu denir.

 Sütteki en önemli patojen bakteri Mycobacterium 

tuberculosis’dir ve sütün pastörizasyonunda uygulanan en düşük 

ısıl işlem normu sütte bulunabilecek M. tuberculosis’in 

inaktivasyonunu sağlayacak şekilde belirlenmiştir.



Pastörize içme sütü

Düşük sıcaklıkta uzun süreli ısıtma 

LongTemperature LongTime  (LTLT)

62-65 C/ 30-32 dakika

Yüksek sıcaklıkta kısa süre 

High Temperature ShortTime (HTST)

72-75 C/ 15-30 saniye

Çok yüksek sıcaklıkta ısıtma 

High Pastörization (HP)

85-127 C/2-4 saniye



Sterilize içme sütü

Klasik sterilizasyon (şişede veya kutuda)

110-120 C’de 20-40 dakika

Ultra yüksek sıcaklıkta sterilizasyon 

Ultra High Temperature (UHT)

135-150 C/ 2-20 saniye



Sterilizasyon nedir?

 Çiğ sütün 100 0C’nin üzerinde bir sıcaklıkta; vejatatif hücrelerin 

tamamını, sporların büyük bir bölümünü öldürecek ve enzimleri 

tamamen  inaktive edecek sürede ısıl işleme tabi tutulmasına sütün 

sterilizasyonu denir.

 Sterilizasyonda hedef mikroorganizma Bacillus 

stearothermophilus’tur. Çünkü bu organizmalar ısıya dayanıklı 

sporlar oluşturur.



UHT içme sütü nedir?

 Kaliteli çiğ sütün fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerinde 

en az değişikliğe yol açacak şekilde UHT işlemi uygulanarak 

tüm mikroorganizmaların ve bunların sporlarının yok 

edilmesi ile elde edilen ve aseptik koşullar altında steril 

ambalajlara ambalajlanan, soğuk koşulların yanı sıra oda 

sıcaklığında da uzun süre depolanabilen ticari steril bir süt 

çeşitidir.



Çiğ sütün işletmeye kabulü

 asitliğinin fazla gelişmemiş olması,

 temiz olması,

 sağlıklı hayvandan elde edilmiş olması,

 mikrobiyolojik kalitesinin iyi olması,

 tat ve kokusunun normal olması,

 antibiyotik, nötralizan madde, deterjan kalıntıları vb. içermemesi,

 bileşiminin normal olması gerekmektedir. 



Süt kalite kontrolü

Platform testleri

i. Sıcaklık

ii. Yoğunluk

iii. pH

iv. Temizlik (sediment testi)

v. Protein stabilitesi (alkol testi: pastörize süt için %68, sterilize süt için 

%72’lik alkole direnç)

vi. Duyusal (renk, görünüş vb..)



Süt kalite kontrolü
Laboratuvar testleri

i. Titrasyon asitliği

ii. Yağ/kurumadde oranı

iii. Toplam bakteri sayısı

iv. Boya indirgeme testi (resazurin)

v. Donma noktası testi

vi. Peroksidaz testi

vii. Karbonat, soda vb. testi

viii. Antibiyotik, deterjan testi



Süt alım hattı

Hacim esasına göre süt kabulü

1 Hava ayırıcı 

2 Pompa

3 Filtre

4 Sayaç

Depolama 

tankına



Süt depo tankı

1 karıştırıcı

2 kapak

3 sıcaklık göstergesi

4 düşük seviye elektrodu

5 pnömatik düzey belirteci

6 yüksek seviye elektrodu



Klarifikasyon
 Merkezkaç kuvvet etkisiyle sütün fiziksel olarak temizlenmesini 

sağlayan işleme klarikasyon ve bu amaçla kullanılan ekipmana 

klarifikatör nedir.

 4-5 mikron çapında yabancı maddeler ve bakteriler sütten 

ayrılmaktadır

 Tambur devir sayısı dadikada 5000-6000 arasındadır

 Normal koşullarda 10 ton sütten yaklaşık 1 kg sediment ayrılabilir



Ön işlemler (Klarifikasyon)



 Klarifikatörden çıkan sediment çamurunun kimyasal 

kompozisyonu

Su : %70-75

Yağ : %3-4

Protein : %15-20

Kül : %2-3

Diğer organik maddeler          : %2-3



Deaerasyon

 Sütte yer alan hava

i. Sütün ölçümünü zorlaştırır

ii. Separatörün krema ayırma etkinliğini düşürür

iii. Plakalı pastörizatörlerde ısı iletim katsayısını 

düşürür

Meme içerisindeki süt %4.5-6 

arasında hava içerir



Deaerasyon

deaeratör



Separasyon

 Süt yağının sütten mekanik bir yolla ayrılmasında, santrifüj 

kuvveti etkisinden yararlanarak ayırma işini yapan santrifüj 

separatörler kullanılır. Süt yağının bu yolla ayrılmasının 

dayandığı temel prensip; polidispers bir sistem olan sütte 

yağın emülsiyon halinde bulunması ve süt yağı yoğunluğu 

(0.93 g/ mL) ile yağsız süt yoğunluğu (1.035 g/ mL) 

arasında fark olmasıdır. 



Separasyon

Krema

Yağsız süt



Separasyon etkinliği

 Süt ile ilgili faktörler

 Separatör ile ilgili faktörler



Sütle ilgili faktörler

 Seperasyon öncesi süte uygulanan işlemler

çalkalama, pompalama, klarifikasyon vb..

 Sütün sıcaklığı

45-55 C

 Sütteki hava

ters etki yaratır

 Yağ globüllerinin büyüklüğü

<1 m ayrılamaz, 1-2 m güç ayrılır

 Mevsime ve coğrafi koşullara bağlı bileşim değişiklikleri

yaz sütlerinin yağı kış sütlerinden daha kolay ayrılır



Separatör ile ilgili faktörler

 Tamburun dönüş hızı

 Separatör kapasitesi

süt debisi azaltılarak krema ayırma etkinliği artırılabilir

 Separatör sıcaklığı

separasyon sıcaklığının 5-10 C üzerinde ısıtılmalıdır

 Separatörün çalışma süresi

90-100 dakika ideal süre



Süt yağının standardizasyonu

 Tankta standardizasyon

 İşleme hattında standardizasyon

i. Akış ölçümü esasına göre

ii. Yoğunluk ölçümü esasına göre



Tankta standardizasyon

 Küçük işletmelerde uygulanan bir standardizasyon yöntemi 

olup, tam yağlı sütün veya kremanın yağsız sütle ya da düşük 

yağ oranına sahip sütle karıştırılması ilkesine göre 

gerçekleştirilir. 



Pearson’s kare yöntemi ile yağ standardizasyonu



Homojenizasyon

Bu işlem yağ globüllerinin daha küçük taneciklere ayrılmasını

sağlayarak kaymak tabakası oluşumunu önler. Sıcaklık ve basıncın

bir arada uygulandığı bir işlemdir.



Homojenizasyonu etkileyen faktörler

 Homojenizasyon sıcaklığı

60-75 C ideal sıcaklıktır

 Homojenizasyon basıncı

Pastörize süt için 65 C’de 100-200 kg/cm2

UHT süt için 65 C’de 150-250 kg/cm2

 Homojenizatör dizaynı

yeterli bir kavitasyon etkisi sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir



Homojenizasyonun sütün niteliklerine etkisi 
(olumlu)

 Süt yağının tüm kitlede eşit dağılmasını sağlar

 Sütün viskozitesinde kısmi artış sağlar

 Sütün ışığı yansıtma yeteneği değiştiğinden süt daha beyaz 

görünür

 Sütün lezzeti artar

 Süt yağının sindirimi kolaylaşır



Homojenizasyonun sütün niteliklerine etkisi 
(olumsuz)

 Lipaz enzimi aktif konuma geçer

 Sütün güneş ışığından daha fazla etkilenir ve ransit, okside tat 

oluşumu gerçekleşir

 Süt proteinlerinin ısı stabilitesi azalır ve kutu/şişe diplerinde 

tortu/kumlu yapı oluşumu gözlenebilir

homojenizasyon işleminin sterilizasyon sonrası yapılması 

önerilmektedir



Pastörizasyon

 Amaç patojen mikroorganizmaların elimine edilmesi

i. Sıcaklığa en dayanıklı patojen Mycobacterium tuberculosis

ii. 70 C’de 20 saniyede, 65 C’de 2 dakikada inhibe olur 

iii. Alkali fosfataz enzimi indikatör olarak kullanılmaktadır



Pastörizasyon modelleri

 LTLT (düşük sıcaklıkta uzun süreli)

düşük kapasiteli işletmelerde ve açık tanklarda gerçekleştirilir

 HTST (yüksek sıcaklıkta kısa süreli)

Plakalı pastörizatörlerde gerçekleştirilir ve yüksek kapasiteli işletmeler için 

uygundur.



Plakalı pastörizatör 



Borulu tip pastörizatör modeli

Çok kanallı borulu tip 

pastörizatör

Tek kanallı borulu tip 

pastörizatör



Isı değiştirici:
 Isının indirekt yolla iletimi için bir ısı değiştiriciden yararlanılır. Isı 

değiştirici, boru biçimindeki bir bölme ile birbirinden ayrılan iki 

kanal olarak tanımlanabilir. Kanalın içinden sıcak su, diğerinden ise 

süt geçer. Isı iletimi bölme yoluyla gerçekleştirilir. 



Plakalı ısı değiştirici:
 Süt ürünlerine uygulanan ısıl işlemlerin çoğu plakalı ısı değiştiricilerde

gerçekleştirilir. Plakalı ısı değiştirici, bir çerçeve içine sıkıştırılmış
paslanmaz çelik plakalar paketinden ibarettir.

 Çerçevedeki plaka paketleri işlevlerine göre 3 bölüme ayrılır:

Rejenerasyon bölümü: Çiğ sütün ısıtma bölümünden gelen pastörize

sütle ısıtıldığı bölümdür. Birçok pastörizatörde rejenerasyon bölümü 2

kademelidir. Süt birinci kademeden yaklaşık 45 C’de separatöre, ikinci

kademeden de homojenizatöre gider.

Isıtma bölümü: Ön ısıtma yapılan sütün sıcaklığının sıcak su ya da

vakumlu buhar yardımıyla pastörizasyon derecesine çıkarıldığı

bölümdür.

Soğutma bölümü: İstenilen çıkış sıcaklığına göre değişmek üzere

sütün soğuk su, buzlu su yardımıyla soğutulduğu bölümdür.



Holding bölümü

Spiral holding tankı Zig zag holding borusu



Holding bölümü

 Bekletme borusu; pastörizasyon sıcaklığına ısıtılan sütün bu 

sıcaklıkta belirli süre bekletildiği kısımdır. Bu kısım genellikle 

pastörizatörün dışında, spiral ya da zigzag şekilli bir borudan 

ibarettir.



Pastörize sütün dayanımı

 Ürünün mikrobiyel yüküne bağlı olarak 2-3 günden 10-20 güne 

kadar çıkabilmektedir (4 C’de)

 Dominant mikroorganizma sayısı 106-107 kob/mL olduğunda raf 

ömrü sona ermektedir



Pastörize sütün dayanımına etkili faktörler

 Mikrobiyolojik kalitesi kötü süt kullanımı

 >78 C’de 20 saniye ısıl işlem görmesi

 Pastörizasyon sonrası psikrotrof bakteri kontaminasyonu

 Saklama sıcaklığının >5 C olması

 Ambalaj materyalinin güneş ışığını geçirme özelliğinin bulunması



Pastörize sütün nitelikleri

Besleyici değer

i.  Süt proteinleri daha kolay sindirilebilir hale gelmektedir

ii. Kalsiyum, fosfor gibi mineraller açısından çiğ süt ile pastörize 

süt arasında belirgin fark bulunmamaktadır

iii. A, D ve E vitaminleri ile riboflavin (B2), pantotenik asit (B3), 

nikotinik aist ve biyotin pastörizasyondan fazla 

etkilenmemektedir.



Duyusal nitelikler:

Renk Pastörize süt çiğ süte göre daha beyaz bir renge sahiptir. 

Bunun nedeni ısıl işlem ile denatüre olan serum proteinlerinin 

kazeinle kompleks oluşturması sonucu kazein misellerinin 

boyutunun büyümesi ve ışığın daha fazla yansıtılmasıdır.



UHT süt üretimi

 İndirekt UHT süt üretimi

plakalı ya da borulu ısı değiştiriciler yardımıyla

 Direkt UHT süt üretimi

direkt buhar enjeksiyonu yolu ile sterilizasyon

a. süte buhar püskürtme (buhar enjeksiyon)

b. buhara süt süt püskürtme (buhar infüzyon)



UHT sütün besin değeri 

 Sterilizasyon işlemine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir

 Kısmen düşük depolama sıcaklıklarında kimyasal bozulmalar zaman 

almaktadır

 Süt proteinlerinin denatürasyon oranları değişmekle birlikte 

beslenme değerinde kayıp meydana gelmez



UHT sütün beslenme değeri
 Süt yağında değişim meydana gelmez

 Çözünür kalsiyum yaklaşık %50 oranında azalma göstermektedir

 Kalsiyumdan yararlanma açısından UHT süt pastörize süte oranla 

daha avantajlıdır



UHT sütün beslenme değeri

 B1, B6, B9, B12 vitaminlerinde %10 dolayında 

 C vitamininde %25 dolayında kayıp meydana gelmektedir

Klasik sterilizasyon > UHT



UHT sütün beslenme değeri

 Vitamin kayıplarında etkili faktörler

i. Sütün çözünmüş oksijen varlığı

ii. Kutularda fazla tepe boşluğu bırakılması

iii. Alüminyum folyo katmanı bulundurmayan 

paketleme materyallerinde hava migrasyonu



UHT sütün nitelikleri

 UHT süt çiğ süte oranla daha beyazdır

 Uzun süreli depolamalarda renginde hafif esmerleşme meydana gelir 
(yüksek depolama sıcaklıklarında daha belirgindir)

 Sediment oluşumu sık karşılaşılan bir soundur



UHT sütte sediment oluşumu

 Çiğ süt pH’sı <6.6

 Yüksek iyonik kalsiyum miktarı 

 Düşük homojenizasyon basıncı

 Direkt sistemle sterilizasyon (homojenizasyon sterilizasyon sonrası 

uygulanmalıdır)

 Depolama süresi (olabildiğince kısa tutulmalıdır)



UHT sütte jelleşme

 Psikrotrof bakteri sayısının fazlalığı 

 Çiğ süt 2-3 gün depolandığında gelişen psikrotrof sporlar ve 

bunların lipolitik/proteolitik enzimleri ısıya dirençlidir ve UHT 

sütte jelleşmeye neden olabilir



UHT sütün tat özellikleri

 Sülfür kokusu

 Belirgin pişmiş tat (lahana benzeri)

 Isı etkisi ile sülfidril gruplarının reaktif forma geçişi pişmiş tat 
oluşumunu tetikler

 Depolama sürecinde –SH grupları azaldığından pişmiş tat 
yoğunluğu da azalmaktadır



İçme sütlerinde mikrobiyel kriterler
Ürün koloni sayısı (kob/mL)

Çiğ süt <100 000

Çiğ süt <300 000

(6 C’de 36 saatten fazla depolama) 

Pastörize süt <50 000

(6  C’de 5 gün inkübasyon sonrası)

UHT ve sterilize süt 10/ 0.1 mL

(30 C’de 15 gün inkübasyon sonrası)



FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ 
TEKNOLOJİSİ-1



Fermente süt ürünleri, sütün başta laktik asit bakterileri

olmak üzere belirli mikroorganizmalar tarafından

fermente edilmesi sonucu elde edilen farklı kıvam ve

aromaya sahip süt ürünleridir.

Sütün uygun mikroorganizmalar tarafından fermantasyonu

ile oluşan ve içermesi gereken mikroorganizmaları yeterli

sayıda, canlı ve aktif olarak bulunduran süt ürününü



Fermente süt ürünlerinin sınıflandırılması

Sıvı                  Set                   Pıhtısı kırılmış     

Kefir                        Yoğurt

Kımız                        Dahi (Hindistan)

Ayran                        Zabadi (Mısır)

Asidofiluslu süt

Yakult

Torba/Süzme yoğurt

Meyveli yoğurt

Labne



Asidofiluslu süt: Fermentasyonda spesifik olarak Lactobacillus 
acidophilus kültürünün kullanıldığı fermente süt ürününü.

Kefir: Fermentasyonda spesifik olarak Lactobacillus kefiri,
Leuconostoc, Lactococcus ve Acetobacter cinslerinin değişik suşları ile
laktozu fermente eden (Kluyveromyces marxianus) ve etmeyen mayaları
(Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisiae ve
Saccharomyces exiguus) içeren starter kültürler ya da kefir danelerinin
kullanıldığı fermente süt ürününü.

Kımız: Fermentasyonda spesifik olarak Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus ve Kluyveromyces marxianus kültürlerinin kullanıldığı
fermente süt ürününü.

Ayran: Yoğurda su katılarak veya kuru maddesi ayarlanan süte 
Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus’ un kültürleri katılarak hazırlanan fermente süt ürününü.



Gıdaların besin değerini belirleyen en önemli

nokta, içerdikleri besin ögelerinin bileşimi, bunların

organizmaya uygunluk durumu ve sindirilebilir

olmasıdır.

 Fermente süt ürünlerindeki besin maddeleri,

starter bakteriler tarafından bir ön fermantasyona

uğradıklarından, besleyici değeri yüksek, sindirimleri

kolaydır.



Fermente süt ürünlerinin besin ögeleri:

Protein

Laktoz

Yağ

Mineral maddeler

Vitamin



Protein:   Yaşayan varlıklar için elzem azotlu öge

Kompleks yapıda organik bileşiklerdir, aminoasit olarak 

bilinen birimlerden oluşur.

Vücudun en küçük birimi olan hücrelerin yapıtaşıdırlar.

Vücut dokularının oluşumunda ve onarımında rol oynarlar.

Vücudun enerji kaynağı değillerdir, ancak;  proteinler 

vücuda fazla miktarda alındığında ya da vücutta yeterli 

enerji kaynağı olmadığında enerji kaynağı olarak 

kullanılırlar. 



İnsan gıdası onun vücut proteinlerini oluşturacak 

miktar ve kalitede proteinleri içermelidir.

Bir proteinin kalitesi yapısında yer alan elzem 

aminoasitlerin kompozisyonu ve sindirilebirliği ile 

ilgilidir.

İnsan vücudunda sentezlenemeyen ve dışarıdan 

alınması gereken amino asit elzem (essential) amino 

asit olarak adlandırılır. 



Proteinin sindirilebilirliği, protein içeren gıdanın sindirim 
sistemine girdikten sonra absorbe edilen azot miktarıdır.

Yumurta             % 98

Et, Balık             % 95

Süt                    %  92

Yoğurt               %  94

Pirinç                 % 75

Bitkisel kaynaklı protein   % 40



Laktoz:

Doğal olarak yalnız sütte bulunan laktoz, bir 

disakkarittir (Glukoz + Galaktoz).

Laktoz laktaz (ß-galaktozidaz) enzimi aracılığı ile 

kendini oluşturan  monosakkaritlere parçalanmakta 

ve enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.

 1 g laktoz = 4 kalori



 Laktoz vücudun kalsiyumdan  daha iyi yararlanmasını 
sağlamaktadır.             

laktik asit bakterileri

Laktoz + H2O                               Laktik asit

Gastroistestinal olayları teşvik etmektedir.

Bağırsaklarda  istenmeyen mikroorganizmaların gelişimini 

önlemektedir.



Gıdalarda alınan laktoz laktaz enziminin eksikliği

nedeniyle kısmen de olsa hidrolize edilmediğinde Laktoz

İntolerans olarak adlandırılan sendrom ortaya çıkar.

İnce bağırsakta parçalanmadan kalan laktoz gösterdiği

osmotik özellik nedeniyle vücuttaki sıvıyı çekerek karında

şişkinlik, ağrı, kramplar, gaz ve diare gibi rahatsızlıklara

neden olur.



Yağ

Dengeli bir beslenme için yağın günlük diyetle belirli 

ölçülerde yer alması gerekliliktir.

1g yağ = 9 kalori

Fermente süt ürünlerinin üretimi sırasında uygulanan 

homojenizasyon işlemi yağın hazmolabilirliğini

kolaylaştırmaktadır.



Vitamin

Süte uygulanan ısıl işlem

Starter bakterilerin fermantasyon sırasında 

vitamin sentezleme ve bazı vitaminleri besin 

maddesi olarak tüketmesi.

Ürünün yağ içeriği

Depolama



Mineral Maddeler

Sütün mineraller yönünden en önemli özelliği  

yüksek oranda içerdiği kalsiyumdur.

Gıdaların kalsiyum açısından değerlendirilmesinde 

sadece içerdikleri kalsiyum miktarı değil, bundan 

yararlanma oranı da dikkate alınmalıdır. 

Fermente süt ürünlerinde laktik asitten dolayı 

kalsiyumdan yararlanma artmaktadır.



Besinler                         Kalsiyum miktarı  (mg)

1 Bardak Süt 240

1 Dilim Taze Kaşar Peyniri                          210

1 Kase Tam Yağlı Yoğurt 330

1 Bardak Ayran 160

8 Yemek Kaşığı Haşlanmış Ispanak              146

8 Yemek Kaşığı Soya Fasulyesi                    130

1-9 yaş 800 mg kalsiyum/gün

10-18 yaş 1300 mg kalsiyum/gün

19-50 yaş 1000mg kalsiyum/gün

51 yaş üstü 1200mg kalsiyum/gün



Fermente süt ürünlerinin insan sağlığı açısından önemi:

 Proteinlerin hazmolabilirliği ve vücut için yarayışlılığı artmaktadır.

 Yağların sindirimi ve emilimi artmaktadır.

 Vücudun kalsiyumdan yararlanması artmaktadır.

 Laktoz intöleransı olan kişilerce kolay tüketilmektedir.

 Bağışıklık sistemini arttırıcı etkisi bulunmaktadır.

 Gastroistestinal hastalıklara karşı etkilidir.

 Kolesterol düşürücü etkisi vardır.

Antikarsinojenik etkisi bulunmaktadır.



FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ 
TEKNOLOJİSİ-2



Yoğurt starter kültür mikroorganizmaları:

Streptococcus therpmophilus

Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgarıcus

Yoğurt:

Fermentasyonda spesifik olarak Streptococcus thermophilus 

ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus’ un simbiyotik 

kültürlerinin  kullanıldığı fermente süt ürününü.



Süt

Kaynatma

Kontrolsüz soğutma

Bir önceki günün yoğurdu ile mayalama

İnkübasyon   

Soğutma

Tüketim

Geleneksel yoğurt yapımı



Süt

Gerekli ön işlemler

Homojenizasyon

Isıl işlem Uygulaması

İnokülasyon sıcaklığına soğutma

Ticari starter kültür ile inokülasyon

Tank içerisinde mayalama                              Kap içerisinde mayalama

İnkübasyon

Pıhtının kırılması                                              Aşamalı soğutma

Meyve/tatlandırıcı ilavesi 

Depolama/ Soğuk zincir kırılmadan dağıtım                

Pıhtısı Kırılmış Yoğurt                                             Set Yoğurt



1.Süte uygulanan ön işlemler:

Sütün kabulü:

Asitliğin fazla gelişmemiş olması gerekir.

Sağlıklı hayvandan elde edilmiş olmalı.

Mikrobiyolojik kalitesi iyi olmalı.

Antibiyotik, nötralizan madde, deterjan kalıntısı içermemeli.

Bileşiminin normal olmalı.



Nötralizan
madde varlığı 
yada mastitis

şüphesi 

Yoğurt üretimi 
için uygun 

asitlik düzeyi

Isıl işlem 
sırasında 
pıhtılaşma 

riski

<7.5 SH
RED

7.5-8.5 SH
KABUL

>9 SH
RED



Klarifikasyon:

Sütün kaba partiküllerinden arındırılmasında 

klarifikatör denilen mekanik separatörler kullanılır.



Yağ standardizasyonu:

Türk Gıda Kodeksi  Fermente Süt Ürünleri Tebliği 
(2009/25)

Tam yağlı yoğurt       >% 3.8

Yağlı yoğurt               >% 3.0

Yarım yağlı yoğurt     >% 1.5

Yağsız yoğurt            < % 1.5



Kurumadde standardizasyonu:

Kaynatma

Süttozu katımı

Yayıkaltı tozu katımı

Peyniraltı suyu tozu yada konsantresi, serum proteini tozu 

yada serum proteini konsantresi katımı

Kazeinat katımı

Evaporasyon

Membran teknikleri    

 Ultrafiltrasyon

Ters ozmoz



2. Homojenizasyon:

Yüzeyde krema tabakasının oluşumunu önlemek için

süt yağ globüllerinin mekanik olarak küçük parçalara

ayrılması işlemidir.

Homojenizasyon sonucunda yağ globüllerinin boyutu

küçülüp sayıları arttığından güneş ışığını yansıtma

kapasiteleri artmakta ve yoğurt daha beyaz bir

görüntüye sahip olmaktadır.



3. Isıl işlem: 85 0C / 15-20 dk 90 0C/5-10 dk

Patojen mikroorganizmaların ya da istenmeyen 

mikrorganizmaların sütten uzaklaştırılması.

Starter bakterilerin gelişiminde etkili stimilülatör/inhibitör 

maddelerin üretimi.

Sütün fiziko-kimyasal özelliklerinde değişiklikler meydana 

getirmek.



4. İnokülasyon: 42-45 0C

Starter bakteri katım oranı %1-5 arasında değişmekle 

birlikte optimum % 2’dir.



4. İnkübasyon:

42-45 0C  3-3.5 saat / 4.6 pH’ya kadar



5.Soğutma:

İnkübasyon sonu asitlik gelişiminin kontrol altına 

alınabilmesi için istenilen asitlik düzeyine ulaşıldıktan 

sonra  sıcaklık 10 0C’nin altına düşürülmelidir.



6. Ambalajlama: 

Çevresel etkilere ve fiziksel darbelere karşı ürünü korumalı

Ürünün depolanması ve taşınmasını olanaklı kılmalı

Ürüne ışık, koku ve gaz geçişine izin vermemeli

Ürün ile reaksiyona girmemeli

Ürünü tanıtıcı bilgileri taşımalı 



YOĞURT KUSURLARI

1.Tat-Aroma Kusurları:

Yetersiz Aroma Ekşilik

İnkübasyon sıcaklığı

İnkübasyon süresi

 Starter kültür katım oranı

Fermantasyon sonrası yavaş 

soğutma

Aşırı starter kültür ilavesi

Depolama sıcaklığının yüksek 

olması



Mayamsı-küfümsü tat-koku  

 Depolama sırasında maya-küf kontaminasyonu

Yetersiz hijyen koşulları



2.Yapı-Tekstür Kusurları:

Pıhtı zayıflığı

Yetersiz kurumadde ve yağ içeriği

Yetersiz ısıl işlem

Sütte antibiyotik varlığı

Düşük starter kültür ilavesi

Fermantasyon sırası ve sonrasında mekanik deformasyon



Serum ayrılması

Yetersiz ısıl işlem

Yüksek ya da düşük starter kültür ilavesi

Yüksek depolama sıcaklığına bağlı asitlik gelişimi

Mekanik çalkalanmalar



PEYNİR TEKNOLOJİSİ



Peynir;

 Sütün pıhtılaştırılması, pıhtıdan peyniraltı
suyunun ayrılması, daha sonra da pıhtının değişik
şekillerde işlenmesiyle elde edilen bir süt ürünüdür.

 Hammadde olarak, inek, koyun, keçi ve manda
sütü kullanılmaktadır. Bunların yanında;
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Peynirde temel olarak;
•Protein
•Yağ
•Mineral madde
•Su’ dan oluşur.
Bunların yanı sıra;
•Vitaminler,
•Organik asitler,
•İz elementler yer alır.



PEYNİRLERİN 
SINIFLANDIRILMASI

Dünyada yüzlerce peynir çeşidi
bulunmaktadır.

Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF)
500 den fazla peynir çeşidi tanımlamıştır.
Ancak bazıları 2000-4000 peynir çeşidi
olduğu belirtilmiştir. Bu konuda çalışmalar
devam etmektedir.

Çok sayıda peynirin olması sınıflandırmayı
güçleştirmektedir.



1. Pıhtının elde edilme yöntemi

Peynir mayası ile pıhtılaştırma 

(Beyaz, Kaşar)

Organik asitle pıhtılaştırma (Cottage, Quark)

Isıl işlemle pıhtılaştırma (Lor)

2. Peynirin su (yada toplam kurumadde) içeriği

Çok sert peynirler (Parmesan)

Sert peynirler (Cheddar)

Yarı sert (Gouda)

Yarı yumuşak (Roquefort vb.)

Yumuşak (Cottage vb.)



3. Peynirin kurumadde de yağ içeriği

(peynirlerin kurumadde yağ oranları genellikle <%10 ila %60> arasında 
değişir)

Tam yağlı

Yağlı

Yarım yağlı

Yavan

4. Kullanılan kültürler

Laktik asit bakterileri (Beyaz, Cheddar vb.)

Küfler (Roquefort, Camembert vb.)

Laktik asit bakterileri ile birlikte diğer mikro organizmalar (Limburg)



5. Peynir tekstürü

Açık tekstür, gözlü (Emmental)

Kapalı tekstür, gözsüz (Kaşar)

Granüler, taneli (Tulum)

6. Ülke kökeni ve diğer ölçütler

Ülke kökeni (Türk peyniri, Fransız peyniri)

Sütün türü (İnek , koyun vb.)

Olgunlaşma durumu ( olgunlaşmış, taze)

Üretim teknolojisi (eritme, pasta filata=plastik
teleme vb.)



Peynir Yapımında Kullanılan Ham ve Yardımcı 
Maddeler

1. Peynirin hammaddesi

Peynirin hammaddesi süttür. Peynir inek,
koyun, keçi, manda sütünden yapılabilir. Ancak
peynir yapımında yaygın olarak inek sütü
kullanılmaktadır.

Peynirin esas hammaddesi süt olmakla birlikte,
peynir yapımında hammaddeyi zenginleştirmek
ya da standardize etmek amacıyla krema,
yavan süt, rekonstitüe ve rekombine sütler,
peyniraltı suyu ve tozu, değişik protein
konsantreleri (sodyum kazeinat, yağsız süttozu,
retentat) de kullanılabilir.



Peynir yapımında kullanılacak çiğ sütün duyusal, 
teknik, fizyolojik ve hijyenik kalite özellikleri gıda 
kodeksine uygun olmalıdır.

Sütlerin seçiminde dikkate alınması gereken 
hususlar

1.Verimliliği artırmak, randımanı yükseltmek için 
peynire işlenecek süt, bileşim, özellikle de kazein ve 
yağ yönünden zengin olmalıdır.

2.Süt, starter kültürlerin çalışmasını olumsuz yönde
etkileyen öğeler (antibiyotik, deterjan ve dezenfektan
kalıntıları, bakteriyofajlar, nisin, hidrojen peroksit vb)
içermemelidir.



3. Süt yavaş pıhtılaşma göstermemeli, sıkı pıhtı
vermeli ve peyniraltı suyu pıhtıdan kolay
ayrılmalıdır.

4. Sütün peynirde bazı kusurların (şişme, yarık,
çatlak, acılaşma vb) ortaya çıkmasına neden olan
(koliform bakteriler, Clostridium ve Bacillus türü
mikroorganizmalar) öğeler içermemesi gerekir.

5. Laktasyon başı ve laktasyon sonu sütleri peynir
yapımına pek uygun değildir. Özellikle de
mastitisli hayvanların sütü olmamalıdır.



2. Peynir mayası (Sütü pıhtılaştıran enzimler)

Değişik kaynaklardan (hayvansal, bitkisel ve
mikrobiyel) elde edilip, kullanıma hazır hale getirilen
pıhtılaştırıcı enzimlere peynir mayası adı
verilmektedir. Peynir mayası yerine bazen sütü
pıhtılaştırıcı enzim, bazen de rennet denilmektedir.

Sütü pıhtılaştıran enzimlerin hepsi asit proteazdır.
Bunlar; 1. Hayvansal kaynaklı olanlar

 kimozin (rennin),

 pepsin,

 tripsin,



2. Bitkisel kaynaklı olanlar;

 papain, 

 bromelin, 

 ricin 

3. Mikrobiyel enzimlerdir 

Mucor miehei, 

Mucor pusillus, 

Endothia parasitica, 

Bacillus subtilis 



Bugün çoğunlukla buzağı şirdenlerinden elde edilen

ve esas olarak kimozin (rennin) enzimi içeren peynir mayaları,
(şirden mayası) peynir üretiminde yaygın olarak
kullanılmaktadır.

Şirden mayası (rennet), süt emme dönemindeki buzağı, kuzu ve
oğlak midelerinin şirden (abomasum) bölümünden özütleme
yoluyla elde edilir.

Şirden mayası yanında, en fazla kullanılan peynir mayası
mikrobiyel peynir mayasıdır.

Peynir mayaları peynir kalitesi üzerinde önemli etkiye sahiptir.
Bu nedenle teknolojik (pıhtılaştırma gücü, proteolitik aktivite ve
enzimin pıhtıda tutulma oranı), bakteriyolojik (hijyenik kalite) ve
biyokimyasal (enzim homojenliği) özelliklerine dikkat edilmelidir.



2. Starter kültürler

Peynirlerin çoğunun üretiminde süte, mayalamadan
önce, her peynir çeşidi için özel olarak seçilmiş
laktik asit bakterileri ilave edilir.

Bunların yanı sıra propiyonik asit bakterileri
(Propionibacterium freudenreichii subsp shermanii
vd), küfler (Penicilium camemberti, P.roqueforti)
ve mayalar da kültür olarak kullanılmaktadır.



Starter kültürlerin temel işlevleri;

En önemli işlevi laktik asit üretmektir.

1.Starter kültürlerin içerdikleri laktik asit bakterileri
tarafından üretilen laktik asit; sütün peynir mayasıyla
pıhtılaşmasını kolaylaştırır, peyniraltı suyunun
pıhtıdan kolayca ayrılmasını sağlar, istenmeyen
mikroorganizmaların peynirde gelişmesinin
önlenmesine yardımcı olur (böylece peynirlerin raf
ömrünün uzatılmasında etkili olur).

2. Bunun yanında, starter kültürler peynirlerin istenilen
yapı, tat ve aromayı kazanmasını sağlarlar.

3. Laktik asit düzeyi ayrıca, pıhtıda tutulan kalsiyum ve
peynir mayası(rennin) miktarını da etkiler.



4. Peynir teknolojisinde kullanılan starter kültürler,
asit ile tat ve aroma oluşturan mikroorganizma
suşları içerirler. Starter kültürlerin faaliyet sonucu
laktik asit, asetik asit, amino asitler, yağ asitleri,
aldehitler, ketonlar, alkoller, laktonlar gibi tat ve
aroma maddeleri oluşur.



3. Kalsiyum klorür

Sütün peynir mayasıyla pıhtılaşabilmesi için ortamda
yeterli miktarda iyon halinde kalsiyumun bulunması
gerekir. Sütlerdeki kalsiyum yetersizliği iyon
halindeki kalsiyum düzeyini etkiler.

Peynir teknolojisinde kalsiyum yönünden olumsuzluk,
esas olarak ısıl işlem sonucunda ortaya çıkar.
Peynire işlenecek sütün 70 ºC’ nin üzerindeki
sıcaklık derecelerinde ısıl işleme tabi tutulması
çözünür fazdaki kalsiyum miktarının azalmasına,
dolayısıyla da sütün peynir mayasıyla
pıhtılaşmasında sorunlara yol açar.



Süte kalsiyum klorür ilavesi ile
pıhtılaşmadaki olumsuzluklar giderilmeye
çalışılır. Süte ilave edilen kalsiyum klorür;

sütün pıhtılaşmasını kolaylaştırır,

istenilen nitelikte sıkı ve elastik bir pıhtı
oluşumunu sağlar,

peyniraltı suyuyla olan kayıpları azaltarak
randımanda artışa neden olur,

peyniraltı suyunun ayrılmasını kolaylaştırır
ve telemenin cendere bezine yapışmasını
önler.



4. Tuzlar

 Tuz peynirin tat ve aromasını direkt ve indirekt
(mikroorganizmaları ve enzimleri etkileyerek)
etkiler.

 Sinerezi kolaylaştırarak, peyniraltı suyunun
pıhtıdan ayrılmasına yardımcı olur ve peynirin su
içeriğini düzenler.

 İstenmeyen mikroorganizmaların gelişmelerini
ve aktivitelerini inhibe eder veya yavaşlatır.
Özellikle de peynirdeki mikrofloranın çalışmasını
düzenleyerek bazı enzimlerin aktivitelerini
durdurarak olgunlaşmanın seyrini kontrol eder.

Peynirdeki proteinlerde değişikliklere
(çözünürlük, hidratasyon vd) neden olarak peynir
tekstürü ve kabuk oluşumu üzerinde de etkili
olmaktadır.



Peynir teknolojisinde kullanılan diğer bir tuz
grubu da eritme tuzlarıdır. Bunlar eritme peynir
üretiminde kullanılan fosfatlar (trisodyum
ortofosfat, trisodyum difosfat vd) ve sitratlardır
(disodyum sitrat, trisodyum sitrat vd).

Eritme tuzları, eritme peyniri üretiminde,
kazeini çözerek krem haline dönüştürmek
amacıyla kullanılır.



Koruyucular

Mikroorganizmalar tarafından oluşturulan
kusurları (şişme, küflenme, acılaşma vb)
önlemek ve bulunması muhtemel patojenleri
yok etmek amacıyla kullanılırlar.

Nitratlar, nisin ve lisozim (peynirde şişmelere
karşı)

Natamisin, sorbik asit ve tuzları ve propiyonik 
asit (küflere karşı)  kullanılır. 



Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

PEYNİR YAPIM AŞAMALARI



Süte uygulanan ön işlemler

Sütler, değişik süzgeçler veya filtreler kullanılarak
önce kaba temizleme, ardından da klarifikatör adı
verilen santrifüj separatörler yardımıyla gerçek
temizleme işlemine tabi tutulurlar.

Bu şekilde temizlenen sütler 6-8ºC’ye soğutularak
çiğ süt depolama tanklarına alınır.

Çiğ süt uzun süre soğukta depolanacaksa
istenmeyen mikroorganizmaların çoğalmasını
önlemek, ısıl işleme dayanıklı proteaz ve lipaz
enzimlerinin oluşumunu engellemek amacıyla
termizasyon işlemi (63-65ºC‘de 15-20 sn)
uygulanabilir.



Termizasyon nedir?

Çiğ sütün işleninceye kadar güvenli bir şekilde
depolanması için, sınırlı bir bakteri inhibisyonu
sağlamak amacıyla, pastörizasyon normunun
altında bir ısıl işleme tabi tutulmasına sütün
termizasyonu denir.

Genellikle 63-65 ºC’ de 15 saniyedir.



Peynire işlenecek sütün yağ oranı, peynir
kurumaddesinde bulunması istenen yağ oranı
dikkate alınarak standardize edilir. standardizasyon
sütün protein içeriği (özelliklede kazein içeriği)
dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Standardizasyon işlemi, işlemeye hazır hale
getirilmiş çiğ sütün ön ısıtmadan (50-60ºC) sonra
separatörlerden geçirilip, yağ oranlarının otomatik
yada yarı otomatik olarak ayarlanmasıyla ya da,
yağsız süt, krema, süt tozu vd kullanılarak da
gerçekleştirilebilir.

Homojenizasyonun neden olduğu olumsuzluklar,
yararlarından daha fazla olduğu için peynir
teknolojisinde kullanımı sınırlıdır.



Geleneksel peynir üretiminde, peynirler çiğ sütten

yapılmaktadır. Ancak çiğ sütten yapılan peynirlerde

patojenler bulunabileceği gibi, değişik kusurların

(şişme, renk değişimi, acıma vb) ortaya çıkmasına

neden olan mikroorganizmalar da bulunabilir. Bu

yüzden peynire işlenecek sütlerin istenmeyen

mikroorganizmalardan arındırılması gerekir.

SÜTE ISIL İŞLEM UYGULANMASI



Isıl işlem uygulamasının esas olarak üç amacı
vardır. Bunlar;

1.Çiğ sütte bulunması muhtemel patojenlerle, diğer
istenmeyen mikroorganizmaların vejetatif formlarını
inaktif hale getirmek. Böylece, peynir yapımında
kullanılacak starter kültürler için de uygun bir ortam
hazırlanmış olur.

2.Peynirin enzim ve mikroorganizma içeriğini belirli
düzeylerde kontrol altına alarak, standart kalitede
peynir üretimi gerçekleştirmek. Ayrıca, peynirlere
belirli bir raf ömrü kazandırmak.

3.Randımanı artırmak. Isıl işlem, serum
proteinlerinin denatürasyonuna, pıhtının yağ tutma
yeteneğinin artmasına ve minerallerin bir bölümünün
çözünmez durumuna geçmesine neden olarak,
peynir randımanının % 3-4 dolayında artmasını
sağlar.



Ancak, peynire işlenecek çiğ süte ısıl işlem
uygulanmasının bazı sakıncaları da vardır. Bunlar ;

1.Isıl işlem normuna bağlı olarak değişik düzeylerde
meydana gelen serum proteini denatürasyonu ve
denatüre serum proteinleri ile k-kazein arasındaki
interaksiyon, sütün peynir mayası ile pıhtılaşmasında
olumsuz yönde etkiler.

2.Isıl işlemin diğer olumsuz etkisi ise, çözünmüş
fazdaki kalsiyumun azalmasına neden olmasıdır. Isıl
işlemin etkisiyle çözünmüş halde bulunan kalsiyum
fosfat kolloidal hale dönüşür. Bunun sonucunda
pıhtılaşma aşamasında olumsuzluklar ortaya çıkar.

Peynir mayasıyla yapılan peynirlerde ısıl işlem
uygulamalarının pastörizasyon düzeyinde (72 ºC’ de 15
sn) tutulması önerilir.



Süte starter kültür katılması

Peynire işlenecek sütün asitliğinin, ısıl işlemden
(pastörizasyon) sonra, pıhtılaşma aşamasına
geçmeden önce, belirli bir düzeye (genel olarak
6,3 pH-6,5 pH) getirilmesi gerekir.

Isıl işlem sırasında sütteki, peynir olgunlaşmasına
yardımcı olabilecek bir çok bakteri yok olmakta,
bazı enzimlerde inaktif duruma gelmektedir.Bu
nedenle, pastörize edilip, mayalama sıcaklığına
(28-34 ºC) soğutulan süte starter kültür katılır.

Kullanılan starter kültürlerin içeriği peynir çeşidine
göre değişir.



Kültürlerin işlevleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu
farklılıklar dikkate alınarak her peynir çeşidine özgü kültür
kombinasyonları oluşturulmaktadır.

Genel olarak, sert ve yarı sert peynirlerin üretiminde yavaş asit
oluşturan, yumuşak peynirlerde ise hızlı asit oluşturan starter
kültürler kullanılır. Asit oluşumunun hızı ve düzeyi süte ilave
edilecek starter kültür miktarıyla da kontrol edilebilir.

Örneğin; sert ve yarı sert peynir üretiminde kullanılacak starter
kültür miktarı % 0.2- % 1.0 düzeyinde olurken, yumuşak tip
peynirlerin üretiminde bu oran % 2.0’lere çıkabilir.



Kalsiyum klorür ilavesi

Peynire işlenecek sütlere, kalsiyum, özellikle de
iyonize kalsiyum eksikliği söz konusu olduğu
durumlarda (örneğin; ısıl işlem uygulandığı
durumlarda) kalsiyum klorür ilave edilir.

100 kg ya da 100 litre süte 10-20 gr katılır. Bu
amaçla kalsiyum klorür çözeltileri kullanılabilir.
Pastörize edilerek mayalama sıcaklığına
soğutulan sütlere ilave edilen kalsiyum klorür
miktarı % 0.02’yi geçmemelidir. Çünkü, fazla
kullanılma durumunda hem pıhtı sıkılığı
azalmakta, hem de peynirde acı tat
oluşabilmektedir.



Süte ilave edilen diğer katkılar

Peynire işlenecek süte, mayalamadan önce,
kalsiyum klorür, starter kültür yanında
gereksinim duyulduğunda,

• koruyucular (nitrat, lisozim, nisin),

• renklendiriciler

• değişik tat ve aroma maddeleri de katılabilir.



Sütün mayalanması (Sütün pıhtılaştırılması)

Peynire işlenecek sütün pıhtılaştırılması, peynir
yapım aşamalarının en önemlilerinden birisidir.
Pıhtılaştırma ya organik asitlerle (asitle
pıhtılaşma) ya da peynir mayası ile yani
proteolitik enzimlerle (enzimle pıhtılaşma)
gerçekleştirilmektedir.



1. Sütün asitle pıhtılaşması

Sütün asitliğinin artması, kazein misellerinin yüzey
potansiyellerinin azalmasına ve kazeinlerin kalsiyum
bağlama kapasitelerinin düşmesine, başka bir deyişle
kalsiyumun çözünürlüğünün artmasına yol açar. Bunun
sonucunda da, kalsiyum ve inorganik fosfatın ayrılması,
yani misellerin demineralizasyonu gerçekleşir.

pH 5.7-5.8 olduğunda kolloidal kalsiyum fosfatın yaklaşık %
50’si misellerden ayrılır.

pH 4.8 civarına düştüğünde demineralizasyon hemen
hemen tamamlanır,

pH değerinin 4.6’ya, yani izoelektrik noktasına düşmesiyle
yükün nötürlenmesi ve hidratasyonun (su içeriğinin)
önemli ölçüde azalması, kazeinin kolloidal durumunu

kaybederek çökmesine neden olur.



Oluşan pıhtı, bir asit pıhtısı olup, önemli
ölçüde modifiye ve demineralize olmuş alt-
miseller (sub-micelles) ve bunların arasına
hapsedilmiş su fazından oluşan bir protein
ağı niteliği taşır.

Oldukça kırılgan bir yapı gösteren asit
pıhtısında kazein, misellerdeki kompleks
yapısını kaybetmiş durumdadır.

Şekil 5.2. Sütün asitle pıhtılaşmasında misel yapısındaki değişiklik



2. Sütün enzimle pıhtılaşması

Dünyada üretilen peynirlerin büyük bölümü (yaklaşık
% 75), sütün özel proteolitik enzimlerle
pıhtılaştırılması ile elde edilmektedir. Bu
enzimlerin kullanıma hazır hale getirilmiş şekilleri
de peynir mayası (rennet) olarak bilinmektedir.

Sütün enzimle, pıhtılaşması üç aşamada geçekleşir.

 enzimatik aşama,

 agregasyon (kümeleşme) aşaması

 jelleşme aşamasıdır.



Enzimatik aşamada;

-kazein, peynir mayasındaki asit proteazlar
(rennin) tarafından gerçekleştirilen sınırlı bir
proteoliz ile Phe-Met (fenilalanin-metiyonin)
(105-106) bağından parçalanarak para--kazein
ve kazeinomakropeptit (glikomakropeptit) olmak
üzere iki kısma ayrılır.

rennet 

-Kazein                     Para--kazein + Glikomakropeptit 

(kolloidal) (çözünür)



Agregasyon (kümeleşme) aşamasında;
Misellerdeki -kazeinin en az %85’i enzim etkisiyle

parçalandıktan sonra, stabiliteleri bozulan kazein
miselleri, iyon halinde kalsiyum (Ca+2)
varlığında, birbirleriyle birleşerek gözle
görülebilir pıhtılar oluştururlar. Bu bir agregasyon
(kümeleşme) olayıdır.

 Süte uygulanan ısıl işlem, serum proteinlerinin
denatürasyonuna, sütün kolloidal ve iyon
halindeki kalsiyum miktarında değişmelere
neden olduğu için, misellerin agregasyonunda
etkili olmaktadır.



Jelleşme aşaması;

Kümeleşen kazein miselleri birleşmeye devem
ederek daha büyük partikülleri, bunlar da bir
protein ağını, yani protein jelini oluşturur. Bu
aşama jelleşme aşaması olarak değerlendirilir.

Ca+2

Para--kazein                      Dikalsiyum-para kazein

(pıhtı, jel)



Sütün enzimle pıhtılaşmasında, süte enzim ilavesinden 
kesilebilir nitelikte bir pıhtı oluşuncaya kadar geçen toplam 
pıhtılaşma süresi iki kısımdan oluşur:

1. Gözle görülebilir pıhtıların oluşmasına kadar geçen 
süre yani; pıhtı oluşma süresi (renneting time)

2. Gözle görülebilir pıhtıların oluşmasından pıhtının 
kesilebilir bir nitelik kazanmasına kadar geçen süre, yani 
pıhtının sıkılaşma süresi (clot-to-cut time). 

Pıhtı oluşma süresi, sıkılaşma süresinin 1/3’ü kadardır.
Süte ilave edilecek maya miktarının belirlenmesinde bu
oran dikkate alınır.



Sütün peynir mayası ile pıhtılaşmasını etkileyen 
birçok faktör vardır. Bunlar:

Faktörler Pıhtılaşma süresine etkisi

Kısaltır (+) Uzatır (-)

Isıl işlem                                                                                            

Homojenizasyon                                                        

Soğuk depolama                                                                               

Mastitis

Maya miktarının artması

pH’in düşmesi ( 6,6→ 6,0) 

Kazein içeriğinde artma

Yağ içeriğinde artma

Sıcaklığın artması (4→35 ºC) 

Kalsiyum içeriğinde artma

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-



Sütün enzimle pıhtılaştırılmasında, enzimatik
aşama 0ºC’de bile gerçekleşebilir. Ancak;
pıhtılaşma 10ºC’ nin altında gerçekleşmez, 20ºC’
nin altında pıhtılaşma oldukça yavaş seyreder,
sıcaklık bu derecenin üstüne çıktığında pıhtılaşma
süresi (40-42˚C’ye kadar) kısalır.

Düşük derecelerde (21-27˚C) elde edilen pıhtılar
yumuşak ve jelimsi, 30˚C’de elde edilenler sıkı ve
ufalanmayan nitelikte, 33-36˚C’lerde elde edilenler
ise, sert ve lastiğimsi nitelikte olmaktadır.

Yumuşak ve yarı sert peynirlerin yapımında
mayalama sıcaklığı olarak 28-32˚C’ler, sert
peynirlerde ise, 32-35˚C’ler kullanılır.



Süte istenilen sürede pıhtılaşmayı sağlayacak
miktarda peynir mayası (rennet) katılır. Bu nedenle
katılacak maya miktarının doğru belirlenmesi
gerekir. Çünkü pıhtılaşma süresindeki değişim
pıhtı niteliğini etkiler.

Genel bir kural olarak, pıhtılaşma süresi, sert ve
yarı sert peynirlerde kısa (30-40 dakika), yumuşak
peynirlerde ise uzun (90-150 dakika) tutulur.

Peynir mayası miktarının doğru olarak
hesaplanabilmesi için, her peynir çeşidi için
önceden belirlenen ve sabitlenen mayalama
koşullarında, kullanılacak mayanın kuvvetinin
belirlenmesi gerekir.



Pıhtı kesim olgunluğunun belirlenmesi

Peynir yapımında pıhtı kesim olgunluğunun
belirlenmesi, gerek peynir kalitesi, gerekse
randıman yönünden son derece önemlidir.

Eğer pıhtı erken yani, yumuşakken kesilirse,
pıhtı tozu denilen parçacıklar oluşmakta,
böylece, yağ ve protein kaybı ortaya çıkarak
randıman düşmektedir. Pıhtıda fazla su kalması
nedeniyle, olgunlaşma döneminde sorunlar
ortaya çıkmaktadır.

Pıhtı geç kesilirse, sertleşmesi nedeniyle
işlenmesi güçleşir. Pıhtıda oluşan kopmalar
sonucu kayıplar artar ve randımanda düşme
olur.



Pıhtının en yüksek elastikiyete eriştiği

anda kesilmesi gerekir.

Enstrümental yöntem;

-Lactodynamograph vb. aletler kullanılmaktadır.

Ampirik yöntemler;

-teorik yöntem (pıhtı oluşma süresi ve pıhtı sıkılaşma süresi),

-pıhtının kesilmesi yöntemi (bıçakla)

-pıhtının tekne kenarından ayrılması

-asitlik belirleme yöntemi (Sert ve yarı sert peynirlerde
asitlikteki 1.0-1.5 °SH, yumuşak peynirlerde ise 1.5-2.0 °SH artış
kontrol edilerek)



Pıhtının kesilmesi ve sinerez

Kesim olgunluğuna gelen pıhtı, peyniraltı
suyunun ayrılması ve pıhtıya istenilen şeklin
verilmesi için, önce pıhtı kesim bıçakları
yardımıyla değişik boyutlarda kesilir.

Genel bir kural olarak, sert ve yarı sert
peynirlerin yapımında pıhtı küçük (pirinç,
bezelye iriliğinde), yumuşak peynirlerin
yapımında ise büyük (fındık, ceviz iriliğinde)
kesilir.



Sinerez, pıhtılaşan proteinlerin oluşturduğu
düzenli bağların kasılması olayıdır. Sinerezle
birlikte peyniraltı suyu pıhtıdan yavaş yavaş ayrılır.
Sinerezi etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar aynı
zamanda pıhtının reolojik niteliklerini de etkilerler

Faktörler Reolojik 

niteliğe etki

Sinereze 

etki

pH’nın düşmesi (6.6 →6.0)

Sıcaklığın yükselmesi (25ºC →

35ºC)

Maya miktarının artması

Kalsiyum klorür ilavesi

Sütün yağ içeriğinin artması

Sütün protein içeriğinin artması

Sütün homojenizasyonu

Sütün soğukta depolanması

Pastörizasyon sıcaklığının artması

Koyulaştırma

+

+

+

+

+-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-



Bunların yanında pıhtıya uygulanan işlemler de sinerezi

etkilemektedir. Bunlar; pıhtının kesilmesi, pıhtının

karıştırılması, pıhtının ısıtılması, pıhtının peyniraltı

suyundan ayrılması ve tuz ilavesi gibi faktörlerdir. Pıhtının

küçük boyutlarda kesilmesi sinerezi artırır.



Pıhtıya uygulanan diğer işlemler

Temel işlemlerden başka, peynir çeşidine göre
pıhtıya daha değişik işlemler de uygulanır.
Örneğin;

Bazı peynir çeşitlerinde (Edam,Gouda), asitliği
düzenlemek ve daha yumuşak bir tat elde etmek
amacıyla pıhtı, peyniraltı suyu karışımına sıcak
su ilave edilir.

 Bazı peynir çeşitlerinde (Cheddar) ise, pıhtı
belirli bir düzeyde asitlendirilir



Telemenin (Taze peynirin) preslenmesi 
ve şekil verme

Pıhtının tam olarak süzülmesi ve istenilen kuru
madde oranına erişmesi için yapılan son işlem
preslemedir. Pıhtı ya direkt olarak (Beyaz
peynirlerde olduğu gibi) yada kalıplandıktan sonra
preslenir. Amaç;

-pıhtı tanelerinin kaynaşmasını hızlandırmak,
-kalan peynir suyunu uzaklaştırmak,
-peynire şekil vermek
-kabuk oluşumunu kolaylaştırmaktır.

Pıhtının peyniraltı suyundan ayrılarak, birleşmesi ve
kaynaşması yani teleme (taze peynir) haline
dönüşmesi gerekir. Dış basınç ortadan
kaldırıldığında teleme aldığı yeni şekli korumalıdır.
Bu da preslemeyle gerçekleştirilir.



Şekil alma özelliği düşük olan telemelerden elde
edilen peynirlerde yapısal bozukluklar (delik, çatlak
vb.) oluşur.

Presleme, ya kendi ağırlığı ile baskılama şeklinde
ya da özel presler kullanılarak yapılır.

Presleme düşük basınçla başlamalı ve kademeli
olarak artırılmalıdır. Baskı işlemi erken başlarsa
ve yüksek basınç uygulanırsa peynirde kalan su
artar.

Ayrıca presleme öncesinde ve esnasında hızlı
sıcaklık düşüşlerinden kaçınılmalıdır.Çünkü bu
durum pıhtı taneciklerinin kaynaşmasını ve kabuk
oluşumunu engeller.

Presleme ile peynir kalitesi arasında sıkı bir ilişki
olduğu için preslemede basınç, süre, asitlik ve
sıcaklık gibi parametrelere dikkat edilmelidir.



Tuzlama

Kesilerek, peyniraltı suyu ayrılan pıhtı, yapılacak
peynir çeşidine göre değişik aşamalarda ve farklı
şekillerde tuzlanır. Tuzlama farklı yöntemlerle
yapılabilir.

Peynir teknolojisinde uygulanan tuzlama yöntemleri
şunlardır:

1. Süte tuz katılması (Domiati)

2. Pıhtı, peyniraltı suyu karışımına tuz katılması

3. Kuru tuzlama
• Telemeye kuru tuz katılması

• Kalıplanmış (şekillendirilmiş) peynirlerin yüzeyine 
kuru tuzun sürülmesi 



4. Salamurada tuzlama (Beyaz vd)

5. İki yöntemin birlikte kullanımı ile yapılan tuzlama 
(Mozzarella)

1. Süte tuz katılması

Bu yöntem, çiğ sütün korunmasının zor olduğu sıcak
ülkelerde uygulanan bir yöntemdir. Daha çok çiğ
sütün korunmasına yönelik olan bu yöntemde, süte
%5-15 oranlarında tuz ilave edilir.

• Yöntem, sütün pıhtılaşma niteliğini olumsuz etkiler.

• Pıhtılaşma süresi uzar, pıhtı sıkılığı azalır.

• Ayrıca peyniraltı suyunu değerlendirmek zorlaşır.



2. Pıhtı, peyniraltı suyu karışımına tuz
katılması

Yöntem, peynir altı suyunun bir kısmının (%10-30)
ayrılmasından sonra, geride kalan pıhtı-peyniraltı suyu
karışımına tuz katılarak uygulanır. Bu şekilde yapılan
tuzlamada, pıhtıdan suyun ayrılması kolaylaşır. Ayrıca,
pıhtıdaki bakteri ve enzim aktiviteleri kontrol edilebilir.
Yöntem daha çok yumuşak peynirlerin yapımında
kullanılır.

3. Kuru tuzlama
Çok kullanılan bir yöntemdir. İki şekilde uygulanır. Birinci

şekilde, peyniraltı suyu ayrılmış, yani süzülmesi
tamamlanmış telemeye kuru tuz katılarak karıştırılır.
Cheddar ve Tulum peynirlerinde tuzlama bu şekilde yapılır.



İkinci şekilde ise, preslenmiş ve şekillendirilmiş taze
peynirlerin yüzeyi kuru tuzla ovulur. Bu yöntemde, tuzun
iriliği 1-2 mm kadar olmalı ve tuzun peynir yüzeyinde
homojen dağılımı sağlanmalıdır. Bu şekilde yapılan tuzlama,
Kaşar Tilsit, Emmental gibi peynirlerin yapımında kullanılır.

4. Salamurada tuzlama

En yaygın kullanılan tuzlama yöntemlerinden birisi de
salamurada tuzlamadır. Bu yöntemde şekillendirilmiş
peynirler, %14-24 tuz içeren salamuralara daldırılarak
tuzlanır. Bu yöntem, diğerlerine göre, verimliliği yüksek olan
bir yöntemdir. Ayrıca, peynire tuz geçişi daha homojen olur.



Salamuradaki tuz konsantrasyonu sert peynirlerde %20-24,
yarı sert peynirlerde %18-21 ve yumuşak peynirlerde %16-20
düzeyinde olmalıdır. Tuz konsantrasyonu kesinlikle %10’un
altına düşmemelidir.Salamura sıcaklığı, sert ve yarı sert
peynirler için 8-16ºC, yumuşak peynirler için ise, 16-20ºC’dir.
Salamuranın asitliği de telemeninkine uygun olmalıdır.

5. İki yöntemin birlikte kullanımı ile
(Kombine) yapılan tuzlama

Bazı durumlarda yukarıda belirtilen tuzlama yöntemleri birlikte
de kullanılabilir. Telemenin haşlandığı durumlarda haşlama
suyuna tuz katarak da (Kaşar peynirinde olduğu gibi) tuzlama
yapılabilir.



Peynirler genel olarak olgunlaştırıldıktan sonra tüketilenler ve

olgunlaştırılmadan tüketilenler olmak üzere ikiye ayrılır.

Olgunlaşma; her peynir çeşidinin kendine özgü, yapı, tat ve

aroma gibi özellikleri kazanabilmesi için, belirli koşullarda

(sıcaklık, nem vb), belirli bir sürede geçirdiği değişimlerin

tamamıdır. Bu aşamada, taze peynirde, fiziksel,

mikrobiyolojik ve enzimatik etkileşimler sonucu karmaşık

biyokimyasal olaylar meydana gelir.



• Telemedeki enzimlerin etkisiyle, glikoliz, proteoliz ve lipoliz gibi
enzimatik reaksiyonlar gerçekleşmekte, bunların sonucunda da,
asitler, alkoller, esterler, aldehitler, ketonlar, hidrokarbonlar,
peptitler, aminoasitler, aminler ve benzeri maddeler meydana
gelmekte, böylece peynir kendine özgü yapı, tat ve aroma gibi
özellikleri kazanmaktadır.

• Olgunlaşmada etkili olan enzimler, esas olarak, peynir mayası
(rennet) enzimleri, sütün doğal enzimleri ve starter kültür olarak
kullanılan mikroorganizmaların enzimleridir. Olgunlaşmayı
hızlandırmak için ilave enzimler kullanıldığında, bunlarda
olgunlaşmada etkili olmaktadır. Genellikle peynirin karakteristik
özelliklerini, ikincil mikroorganizmalar olarak nitelendirilen
kontaminantlar belirler.



Olgunlaşmada meydana gelen değişimlerden
birisi, laktozun tamamına yakın bölümü birkaç gün
içinde laktik aside dönüşmesidir. Ortamda
heterofermentalif laktik asit bakterileri bulunması
durumunda, laktozdan laktik asidin yanı sıra asetik
asit, etil alkol, propiyonik asit, formik asit,
asetaldehit, diasetil ve CO2 gibi ürünler de oluşur.

Peynir olgunlaşmasında proteoliz de önemlidir. 
Proteolizde kazein önce büyük molekül ağırlıklı 
peptitlere, daha sonra da küçük molekül ağırlıklı 
peptitlere ve ardından da serbest aminoasitlere 
parçalanır. Oluşan aminoasitler olgunlaşmanın ileri 
aşamalarında parçalanır ve aminler, amonyak, 
ketoasitler, aldehitler gibi ürünler oluşur.



Proteolizin ilk aşamasında pıhtılaştırıcı enzimler
etkili olmaktadır. ileriki aşamalarında, starter
kültür enzimleri ve diğer kaynaklardan (sütten,
kontaminatlardan) gelen enzimler etkili
olmaktadır. Bu parçalanmalar sonucu oluşan
ürünlerin farklı tatları vardır. Örneğin; prolin
amino asidi tatlı, triptofan amino asidi acıdır. Bu
nedenle proteolizin düzeyi iyi ayarlanmalıdır.
Yetersiz proteoliz gibi, fazla proteoliz de
peynirlerde kusurlara neden olur.



Olgunlaşma aşamasında meydana gelen
değişimlerden birisi de lipolizdir. Lipidlerin
enzimatik yolla parçalanması telemede bulunan
lipolitik enzimler tarafından gerçekleştirilir. Lipoliz
sonucunda ortaya çıkan yağ asitleri ve onların
parçalanmaları sonucu ortaya çıkan ikincil
ürünler, peynirin tat ve aromasında aminoasitler
ve onların parçalanma ürünlerinden daha
etkilidir.

Olgunlaşma önemsiz düzeylerde oksidasyon da
oluşabilmektedir.



Peynirde olgunlaştırmayı etkileyen faktörler:

olgunlaşma ortamının (depoların) sıcaklığı,

nem içeriği ve hava kompozisyonu

peynirin su içeriği,

tuz içeriği,

enzim içeriği

asitlik

Genel olarak yumuşak peynirlerin olgunlaşma süresi 

(10-30 gün) kısa, sert ve yarı sert peynirlerin ise uzundur 

(3-12 ay).



Peynirin randımanı

Genel anlamıyla randıman, belirli ağırlıktaki sütten elde edilen
peynir miktarı olarak tanımlanmaktadır.

Bunlardan teorik randıman basit olarak aşağıdaki şekilde
hesaplanabilir:

50  x  süt kurumaddesi (%)

Teorik randıman, % =  

Peynir kurumaddesi (%)

Beyaz peynir yapımında, kullanılan sütün kurumadde oranı 
%12, Beyaz peynirde istenen kurumadde oranı %40 ise; 

50  x  12

Teorik randıman, %  =                        = 15 olur.

40



Gerçek randıman ise aşağıdaki gibi hesaplanır:

Peynirin ağırlığı (kg)

Gerçek randıman, % = x 100

Sütün ağırlığı (kg)

Beyaz peynir yapımında, 500 kg sütten 70 kg peynir elde
edilmiş ise;

70

Gerçek randıman %= x 100= 14 olur.

500



Genel olarak peynir randımanını bir çok faktör
etkiler. Bunlar;

sütün bileşimi ve özellikleri

 süte uygulanan işlemler (soğutma, ısıl işlem,
homojenizasyon vb.)

 kullanılan peynir mayası

 starter kültür ve katkı maddeleri



TEREYAĞI 
TEKNOLOJİSİ



Tereyağı Bileşimi

Süt Tereyağı

Yağ 4.2

Protein 3.4

Laktoz 4.6

Mineral Madde 0.8

Su 86.8

Yağ 82.1

Yağsız kurumadde 1.4

Mineral madde 0.9

Su 15.6



1. aşama: Separatörden geçirilen sütün, yağsız süt ve krema olarak

ayrılması

2. aşama: Kremanın yayıklanması ve yayıkaltının ortamdan

uzaklaştırılması

3. aşama: Tereyağı granülleri içinde ve arasında kalan suyun belirli

miktarının uzaklaştırılması



Tereyağının Sınıflandırılması

 Kahvaltılık

Mutfaklık

Tatlı Krema Tereyağları

(Olgunlaştırılmamış krema tereyağları)           >6.0 pH

Ekşi Krema Tereyağları

(Olgunlaştırılmış krema tereyağları)          a) 5.0 -5.4 pH

b) 4.5 -4.7 pH

 Az tuzlu               % 0.5- 0.6

 Standart tuzlu     % 0.8-1.0

 Ekstra tuzlu         % 2.0



Tereyağının Üretim Aşamaları
■ Kremanın hazırlanması  veya hazır kremanın kabulü

Sütün kabulü

Ön ısıtma

Yağ seperasyonu ve standardizasyonu

■ Nötralizasyon

■ Kremanın pastörizasyonu

■ Olgunlaştırma

■ Kristalizasyon (Isı Programı)

■ Yayıklama

■ Malakse 

■ Paketleme

■ Depolama



Tereyağının hammadde kaynakları

■ Süt

■ Krema

■ Yoğurt



Nötralizasyon

Kremanın fazla asitliğinin giderilmesi işlemidir.



Nötralizasyonun amaçları

■ Randıman artar.

■ Tereyağlarının dayanım süresini artırır. 

■ Tat-aroma gelişimini olanaklı kılar

■ Her zaman aynı kalitede tereyağı üretimini sağlar.



En çok kullanılan nötürleyici maddeler

 NaOH

 Na2CO3 

 NaHCO3

 Ca(OH)2

 Mg(OH)2



Nötürleyicilerin kullanımında dikkat edilecek hususlar:

Katım anında kremanın sıcaklığı 23-32ºC civarında olması

gerekmektedir.

Katılacak nötralizan madde miktarı konsantrasyonu %10

olacak şekilde solüsyon haline katılır.

Nötürleyici solüsyonu krema karıştırılarak yavaş yavaş ilave

edilmelidir.



Çifte Nötürleme

Titrasyon asitliği 27 ºSH ve daha fazla olan kremalarda

sodyumlu ve kalsiyumlu nötürleyicilerin tek olarak

kullanılmaları ile karşılaşılan sorunları gidermek amacıyla

bunların birlikte kullanımına “çifte nötürleme” denir.



Kulanılacak nötralizan miktarı aşağıdaki formül

ile hesaplanır.

A= (A1-A2). n. k

A= katılacak nötralizan miktarı (g)

A1=kremanın başlangıç asitliği (ºSH)

A2=istenilen asitlik düzeyi (ºSH)

n= 1 kg.kremanın asitliğini 1 ºSH 

düşürmek için gerekli nötralizan miktarı (g)

k= toplam krema miktarı (kg)



Kremanın Pastörizasyonu

HTST (High Temperature Short Time) pastörizasyonu uygulanır.

>85 ºC



Kremaya ısı uygulamasının temel amaçları;

Mikrobiyel bozuklukları önlemek amacıyla

mikroorganizmaların % 99-100’nün imhası

Oksidatif bozulmalarda antioksidan etkiye

sahip sülfidril gruplarının açığa çıkmasını

sağlayarak, oksidasyonu yavaşlatması

Isıya dayanıklı mikrobiyel orjinli lipaz

enzimini inaktif duruma getirerek

tereyağlarında ransit tat gelişimin önlenmesi



Yemimsi diye nitelendirilen tat

bozukluğunun kısmen önlenmesi

Aglutinin ve peroksidaz enzimi gibi

bakterisidler ile bakteriofajların tahrip

edilmesi

Kremanının olgunlaştırma koşullarının

iyileştirilmesi, kültür kullanımına olanaklı

kılması



Kremanın  Olgunlaştırılması

Olgunlaşma, kremanın elde edilmesinden yayıklanmasına

kadar süre içinde tadında, kokusunda, yapısında ve asitliğinde

meydana gelen değişimlerin tümünü kapsamaktadır.

 Biyolojik Olgunlaştırma

 Fiziksel olgunlaştırma (Kremanın soğukluk isteği-Kristalizasyon)



Biyolojik Olgunlaştırma

Kullanılan starter kültürler;

Asit üreticiler (S. lactis ve S. cremoris)

Aroma üreticiler ( S. diaceytilactis ve 

Lc. cremoris)



Kremanın olgunlaştırılması sırasındaki asitlik

artışı, bazı kontaminatların gelişimini engellediği

için dayanımı olumlu yönde etkilemektedir.

Olgunlaştırma sonucu kremada artan asitlik

tereyağında oksidatif stabilitenin azalmasına neden

olur.



Fiziksel olgunlaştırma (Kremanın soğukluk 

isteği)

 Kristal oluşumunu sağlamak

 Starter kültürün gelişimini engellemek

 Yağ kaybını minimuma indirmek

 Tereyağının kıvamını etkilemek

 Aroma bileşenlerinin stabilitesini sağlamak



Isı Programı (Kristalizasyon)

Yaz ve kış optimum kıvamda, sürülebilme yeteneğine sahip tereyağı elde

etmek için kontrollü koşullar altında yürütülen işlemlere “ısı programı” veya

“kristalizasyon” denir.



Kış Metodu                       8°C                      19°C                    16°C 

Yaz Metodu                     19°C                       16°C                  8°C



Yayıklama

 Yağ/su emülsiyonunun bozulması ve destabilizasyonu

 Yağ partiküllerinin agregasyonu ve konsantrasyonu

 Su/yağ stabil emülsiyonunun sağlanması



Tereyağının Yıkanması

Yıkamanın amacı; granüller arasında kalan yayıkaltının

ortamdan uzaklaştırılmasıdır.



Tereyağı Granüllerinin Yıkanmasının Sağladığı 

Yararlar

Yayıkaltının içerdiği besin maddeleri yıkama ile 

birlikte ortamdan uzaklaşır. Böylece bakteri gelişimi 

inhibe edilerek mikrobiyel bozulmalar engellenebilir.

Tereyağlarında lipaz aktivitesinin % 15-25 arasında 

azalmasına neden olur.



Tereyağının nem içeriğinin azaltılmasında etkilidir.

Hammadde kalitesinin bozuk olması sonucu bozuk tat-

aromaya neden olan, suda çözünebilme özelliğine sahip

bileşiklerin ortamdan uzaklaştırılması mümkündür.

Yıkama suyunun sıcaklığı ile tereyağının kıvamı

ayarlanabilmektedir.



Tereyağını yıkamanın yarattığı olumsuz sonuçlar;

Bazı kontaminantların gelişimini engelleyen laktik asit

ortamdan uzaklaşmaktadır.

Yıkamanın yoğunluğuna ve sayısına bağlı olarak %30-50

oranında diasetilin ortamdan uzaklaşmasıyla tereyağı

aromasında kayıplar meydana gelmektedir.



Tereyağının Tuzlanması

Tereyağlarına belirli tat özelliği kazandırmak ve dayanımı

artırmak amacıyla tuzlu olarak da üretilebilmektedir.



Tuzun nitelikleri

 Tuz kimyasal açıdan saf olmalıdır.

 Temiz, suda çözündüğünde  berrak bir 

solüsyon oluşturmalı ve sediment 

meydana getirmemelidir.

 Tamamen çözünebilmesi için tuz 

partiküllerinin boyutları 0.2-0.5 mm 

olmalıdır.

 Bakteriyolojik niteliği uygun olmalıdır.



Kuru tuzlama: Tuz tereyağına direkt ilave

edilir.

Islak tuzlama: Tuz bir miktar su ile ıslatılarak

lapa oluşturulur ve tereyağına karıştırılır.

Salamura: Konsantrasyonu %26 olan veya

doymuş tuz çözeltisi kullanılır.



Tereyağının Malakse Edilmesi

Malakse tereyağı granülleri oluştuktan sonra

gerçekleştirilen bir yoğurma işlemidir.



Malaksenin temel amaçları:

 Yağ granüllerinin bir araya gelmesini 

dolayısıyla sıkı bir yapının oluşumunu 

sağlamak

 Yayıkaltının ortamdan uzaklaşmasını 

sağlayarak, tereyağının su içeriğinin 

düzenlenmesini olanaklı kılmak

 Uygun bir su dağılımı sağlayarak bazı 

görünüş bozukluklarını ve randıman 

kayıplarını gidermek,



 Tat-aroma açısından üniform bir ürün 

eldesini sağlamak,

 Tuzlu tereyağlarında tuzun bünyede 

çözünmesini ve uygun bir şekilde 

dağılmasını sağlamak,

 Tereyağlarına yasalara uygun 

kompozisyon kazandırmaktır.



Tereyağı granüllerinde su 2 şeklide bulunur;

1.Yayıkaltı: çok küçük damlacıklar halinde

bulunur. Bakteri gelişimi için uygun olmasına

karşın çok küçük olduklarından aktivite

göstermelerine uygun değildir. Genellikle

stabildir.Tereyağı ağırlığının % 8-9’na eşdeğerdir.

2.Yıkama suyundan kaynaklanan su: granül

yüzeyine gevşek olarak bağlıdır. Damlacık çapı

büyüktür. Bakteri gelişimi için uygundur. Kolay

ayrılır. Malaksörün birkaç devir yapması ile su

oranı %12-13 düşer.



Aşırı malakse;

Gerek sert gerekse yumuşak tereyağlarında bazı

yapı bozukluklarına neden olur. Sert granüllü kış

tereyağlarında yapışkan ve kırılgan, yumuşak yaz

tereyağlarında merhem benzeri yapıya neden olur.

Tereyağının rengi matlaşmakta ve sürülebilme

yeteneği bozulmaktadır.

Sert tereyağları yumuşak tereyağlarına göre aşırı

malakse işlemine daha fazla dayanmaktadır.

Oksidasyona neden olmaktadır.



Tereyağının Ambalajlanması

Ambalaj materyali olarak polietilen film, alüminyum folyo,

lamine edilmiş plastik ve çeşitli malzemeler

kullanılmaktadır.



Tereyağının Depolanması

Tat-aroma bozuklukları ve oksidasyonun büyük ölçüde 

engellenebildiği yaklaşık -15ºC ve -20ºC depolanmaktadır.



Çizelge 2. Tereyağı kalitesi ve depolama sıcaklığına bağımlı olarak  

saklanabileceği süre. 

Sıcaklık (ºC) Çok iyi kaliteli 

tereyağı

İyi kaliteli tereyağı Kötü kaliteli 

tereyağı

20

15

10

0

-12

-25

3 hafta

5 hafta

2 ay

3 ay

9 ay

12 ay

10 gün

20 gün

4 hafta

6 hafta

6 ay

9 ay

3 gün

3 gün

1 hafta

1-4 hafta

1-3 ay

3-6 ay



Tereyağı Üretiminde Katkı Maddeleri

Tereyağının boyanması; tereyağının mevsim 

değişikliklerine bağlı renk değişikliğini gidermek 

amacıyla bitkisel ve mineral kaynaklı boyalardan 

yararlanılmaktadır.

Bitkisel kaynaklı; karaten ve annatto

Mineral kaynaklı; yellow AB(benzeneazo-B-

naphthylamine), yellow OB (ortho-tolueneazo-B-

naphtylamine)



 Boya maddelerinin ilavesi; boyaların ortak özelliği

yağ içinde çözünebilmeleridir. Boyalar nötral

özelliğe sahip mısır ve pamuk yağında

çözündürüldükten sonra tereyağına ilave edilir.

 Katım aşamaları:

Genellikle yayıklamadan önce ilave edilir.

Tuzlama aşamasında tuzla birlikte ortama katılabilir

ve malakse edilerek boyanın homojen dağılması

sağlanır.

Tankta pastörizasyon işlemi yapılan tereyağı

üretiminde ısı uygulamasını takiben katılabilir.



Sitrik asit ilavesi;

Tereyağının tat-aromasından sorumlu olan

bileşikler diasetil, asetoin, uçucu yağ asitleri,

CO2 dir. Bunlar starter kültürlerin sitrik asit

metabolizması sonucunda oluşurlar. Süte %0.2

oranında sitrik asit veya sodyum sitrat ilavesi

aroma oluşumunu teşvik etmektedir.



Tereyağı Bozuklukları
A. Görünüş bozuklukları 

 Sızıntılı görünüş

 Benekli görünüş

 Dalgalı görünüş

 Sıvı yağ sızıntısı

 Açık görünüş

 Küflü görünüş

B. Yapı Bozuklukları

 Kırılgan yapı

 Yumuşak yapı

 Unumsu/kumumsu ve dağılabilen yapı



C. Tat-aroma Bozuklukları

Yem tadı

Asidik tat

Yoğurt benzeri tat (green flavor)

Malt tadı

Maya tadı

Tuzlu tat

Yavan tat

Kimyasal madde tadı



Süt Lipitlerinde Meydana Gelen Kimyasal 

Tepkimeler

 Oksidasyon

 Lipoliz



Oksidasyon
Doymamış yağ asitlerindeki çift bağların ya da yağların

hidrokarbon zincirinde bulunan doymamış kısımların

oksijen ile reaksiyona girmesi sonucunda

hidroperoksitlerden malonaldehitlere kadar parçalanma

ürünlerinin meydana gelmesine oksidasyon denir.

Oksidasyon sonucunda, balığımsı, meyvemsi, yağımsı,

salatamsı, metalimsi tatlar oluşur.



Oksidasyona Etkili Faktörler

■ Oksidasyonda hava ile temas ve oksijen varlığı

oksidasyonu hızlandırır. Süt ve ürünlerinde hava ile

temasın kesilmesi oksidasyonu yavaşlatır.

■ Pastörizasyon; yüksek derecede pastörizasyon

ürünlerin oksidatif stabilitelerini olumlu yönde

etkilemektedir. Serum proteinlerinin

denaturasyonu sonucu açığa çıkan –SH grupları

antioksidan özelliği ile bu etkiyi sağlar.

■ Bakır içeriği; bakır oksidasyonda katalitik etkiye

sahiptir. Bakırın yağ globül membranındaki

konsantrasyonu önemlidir.



■ pH; düşük pH değerlerinde yani yüksek asitlikte

bakırın yağ globül membranına taşınmasına neden

olmaktadır. pH 4.6 düştüğünde kontaminasyonla

bulaşan bakırın %30-40 yağ globül membranına

taşınmaktadır.

■ Mevsim; yeşil yemle besleme periyodunda elde

edilen yağların oksidatif stabilitesi daha az

olmaktadır. Doymamış yağ asitleri miktarının bu

dönemde artması bunun nedenidir.

■ Askorbik asit; askorbik asit gibi bazı süt bileşenleri

de otooksidasyon reaksiyonuna katılmaktadır.



■ Işık; okisdatif reaksiyonu katalize eden bir
faktördür.

■ Ambalaj materyali; oksidatif stabiliteye kullanılan
ambalaj materyalide etkili olmaktadır. Pastörize ve
UHT sütlerde ışık etkisi ile aroma bozukluğu
meydana gelmektedir.

■ Antioksidan maddeler; yağları uzun süre
saklayabilmek için α-tokoferol, lesitin gibi
kendileirde lipid olan maddeler kullanılmaktadır.
Ancak yasal sınırlamalar vardır.

■ Homojenizasyon; sütün oksidasyonunu önlediği
ileri sürülmektedir. Ancak bu diğer koşullara da
bağlıdır.



Lipoliz

Süt yağının enzimatik hidrolizasyonudur. Lipaz

enziminin katalitik etkisi sonucu oluşur.

H2 -C-OOC-C3H7 H2-C-OH C3H7COOH

H –C-OOC-C15H31 + 3H2O H -C-OH +

H2-C-OOC-C15H31 H2-C-OH 2C15H31COOH

Trigliserid Gliserin Butirik asit

Palmitik asit



Trigliseridlerin hidrolizasyonu sonucu serbest hale

geçen küçük moleküllü yağ asitlerinin miktarına bağlı

olarak acılaşma meydana gelmektedir. Süt ve

ürünlerin özellikle tereyağının depolanacağı süreyi

belirleyen bu olay lipaz enziminin aktivitesi sonucu

oluşmaktadır.

Lipoliz iki kaynaktan ileri gelmektedir.

-Sütün doğal lipazı

-Bakteriyel lipaz



Sütte doğal olarak bulunan lipaz ısıya dayanıklı

değildir. Pastörizasyon işlemi ile inaktif olmaktadır.

Ancak sütün soğukta depolanması sırasında özellikle

Pseudomonas fluorescens, Bacterium prodigiosum,

Oidium lactis, penicillum glaucum, Cladosporium

butyri tarafından sentezlenen lipaz ısıya oldukça

dayanıklıdır.

Ekstrem değerler olmasına karşın lipaz enzimi – 28.9 

°C ile 146 °C kadar aktivitesini korumakta ve reaktif 

hale gelmektedir.



DONDURMA TEKNOLOJİSİ



Genel özellikler

Dondurma süt ve ürünleri, tatlandırıcı maddeler,
stabilizer-emülsifiyerler, renk, aroma ve çeşni
maddelerinden oluşan karışımdır.

Dondurma bileşimine giren maddelerin henüz
dondurulmamış haldeki karışımına dondurma miksi
denir.

Dondurmanın yapısını hava kabarcıkları, buz kristalleri,
yağ globülleri, şeker, protein ve stabilizerler oluşturur.



Dondurma çeşitleri

 Süt ürünlerinden yapılanlar (Dairy ice cream)

 Bitkisel yağ içerenler (Mellorine)

Bir miktar sütle birlikte meyve ve meyve sularından 
yapılanlar (Sherbet)

Su, şeker ve meyve konsantresinden yapılanlar (Water 
ice/Ice)

Dondurma benzeri olanlar – yağ içeriği azaltılmış (Ice 
milk)



Besin değeri

Dondurmanın besin değeri ve enerji içeriği
bileşimindeki maddelere bağlıdır. Kullanılan meyve,
kuruyemiş, yumurta, çeşitli şeker ve şekerleme
ürünleri, stabilizer ve emülgatörler besin değerini
artırır.

Ağırlık esas alındığında, dondurma sütten 3-4 kat daha
fazla yağ ve karbonhidrat ve % 12-16 daha fazla protein
içerir. Normal bileşimli dondurma 200 kcal dir.

Üretimde uygulanan yüksek ısıl işlem ve -9/-10°C deki
düşük sıcaklıklarda dondurulma ürünü hijyenik açıdan
daha güvenli kılmaktadır.



Çizelge 8.1. Dondurmanın besin değeri

Bileşen 100 gramdaki miktar

Yağ (gr) 12

Süt yağsız kurumadde (gr) 11

Şeker (gr) 15

Stabilizatör (gr)  0.3

Ağırlık (gr) 100

Kalori 196.7

Protein (gr) 4.1

Karbonhidrat (gr) 20.7

Toplam mineral (gr) 0.9

Kalsiyum (mg) 122

Fosfor (mg) 105

Potasyum (mg) 90

Sodyum (mg) 60

Demir (mg) 0.1

Vitamin A (I. U.) 492

Vitamin B1 (mg) 0.04

Vitamin B2 (mg) 0.23

Niasin (mg) 0.1

Vitamin C (mg) 1



Yağ kaynakları

 Sıvı, konsantre veya kurutulmuş yağlı süt

 Tatlı krema ve konsantre süt karışımları

 Donmuş krema (75°C/15 dakika pastörize edilip -
25°C’de dondurularak en fazla 6 ay süreyle
saklanabilir).

Yaklaşık % 80 süt yağı içeren plastik kremalar.

 Kurutulmuş krema



 Kalp-damar hastalıklarını engellemedeki önemi 
nedeniyle omega-3-yağ asitlerini içeren bileşikler 

doymamış yağ asitleri içeren kanola, soya, mısır ve
ayçiçek yağı gibi bileşikler 

Tuzsuz tereyağı

(Ucuzdur, taşıma ve depolama masrafları düşüktür.
Yağın ancak % 50’si oranında tereyağı kullanılmalıdır)



Yağ yerine kullanılan maddeler (yağ ikame maddeleri):

Fonksiyonları:

 tekstür, tat ve aromada iyileşme

 viskozite artışı,

 sinerezde azalma,

 köpük stabilitesi sağlama,

 hacim artışı

 erime süresinde gecikme

Ticari isimleri:

Oatrim Litesse Sta-lite Sta-slim Z-tire



Süt yağsız kurumadde kaynakları

Yağsız süt

Yağlı süttozu

(yüksek oksidasyon riski taşıdığından tercih edilmez)

Şekersiz ve şekerli (%44 şeker içeren) koyulaştırılmış süt

(dondurmada dövülebilirliği, sıkılığı ve erime direncini artırır)

Tatlı yayıkaltı (sıvı, konsantre ve toz formunda)

(dövülebilirliği iyileştirir ve aromayı zenginleştirir)



Özel ticari ürünler

Sodyum kazeinat 

Serum proteini konsantratları ve izolatları ile bunların 
bazılarının kombinasyonları

Laktozu alınmış süt ürünleri 

Kalsiyum sülfat gibi mineral tuzlar 

Söz konusu ürünlerin fonksiyonları:

Yapı ve tekstürü geliştirmek 

Dövülebilirliği ve ısı şokuna dayanımı artırmak 

Stabilizer miktarının azaltır.  



Tatlandırıcılar

Tat verir, yağ içeriği yüksek ürünlerde yağlılığı
kamufle eder ve aroma maddesinin etkinliğini artırır.

Ucuz toplam kurumadde kaynağıdır

Kremamsı yapı ve tekstür sağlar

Ürünün donma noktasını etkiler.

Ürünün besin değerini artırır.



Nispi tatlılık

Tatlılığı belirlemek için bir kimyasal test olmadığından, şekerleri 
birbirleriyle karşılaştırmak için nispi tatlılık ifadesi kullanılır. 
Sakaroz temel alınmış ve diğer şekerler onunla 
karşılaştırılmıştır. 

Sakarozun = 100

Laktoz= 16

Konsantrasyon ve ısıl işlem tatlılık hissi üzerinde etkilidir 



Tatlandırıcıların donma noktasını (DN) düşürme etkisi:

Şekerlerin DN düşürmedeki etkisi  molekül 
ağırlıklarına bağlıdır. Çözeltideki maddenin DN üzerine 
etkisi molekül ağırlığıyla ters orantılıdır. 

Örneğin; mısır şekeri bir monosakkarittir ve 6
karbonludur. Buna karşın sakkaroz bir disakkarittir ve
12 karbonludur. Böylece sakkarozun ağırlığı glikozun
iki katıdır ve DN glikozun yarısı kadar
düşürebilmektedir.



Sakaroz

Mısır Tatlandırıcıları

Malt Ürünleri: Malt şurubu, maltoz şekeri, kurutulmuş maltoz 
şurubu, malt ekstraktı  (Özel aromaya sahip, kullanımında 
dikkat gerekir). 

Akçaağaç Şekeri ve Kahverengi Şeker 

Karamel  (özel aromadır,  kullanımı en fazla % 6) 

Bal



Mısır Tatlandırıcıları:

kristal formda rafine mısır şekeri (dekstroz ve fruktoz)

kurutulmuş mısır şurubu

sıvı mısır şurubu

Dekstroz Eşdeğeri (DE): Nişastanın hidrolizasyonu sonucu
polimerlerin (serbest aldehit gruplarının) oluşması ve bu işlemin
genişliği.

Ürünün DE değeri ne kadar fazlaysa o oranda tatlılık verir.

Maltodekstrin çok az tatlıdır DE= 4-20



Yapay Tatlandırıcılar:

Tatlı bir lezzeti olan ancak kalori vermeyen ya da kan şeker 
düzeyini yükseltmeyen organik bileşiklerdir. 

Dietetik ve diyabetik amaçla en fazla kullanılanlar: 
• asesulfam-K
• aspartam, 
• sukaril, 
• siklamat  
• şeker alkolleri 



Yapay tatlandırıcılar ürünün yapı ve tekstürünü olumsuz yönde 
etkileyerek; kırılgan, kaba ve tüyümsü yapı oluşturmaktadırlar.

Dezavantajları ortadan kaldırabilmek için polidekstroz ve
maltodekstrin gibi hacim doldurucular kullanılmış ancak; bunların
bir kısmı mide ve barsak rahatsızlıklarına neden olmuştur. Yağsız
kurumadde içeriğini artırmak bu konuda alternatif bir yaklaşım
olabilir.



Stabilizer

Satabilizatörler (hidrokolloidler) suda dağıldığı zaman
çok sayıdaki su molekülünü hidrojen bağlarıyla
bağlayarak yavaş yavaş hidratlaşan polimer
maddelerdir.

Molekül içi ve arası boşluklarda 3 boyutlu bir ağ
oluşturarak kalan suyun hareketini sınırlandırır ve
sistemi stabil hale getirirler .



 Dondurmadaki su tamamen buz kristallerine
dönüştürülemez. Üründeki sıcaklık dalgalanmalarıyla buz
kristalleri eriyip tekrar donacaktır. Stabilizerler bu faz
değişimleri sırasında suyun bir kısmını bağlayarak açığa
çıkan suyu azaltırlar.

Hammadde sütteki proteinler stabilizer madde gibi etki
gösterirler.Uygulanan ısıl işleme bağlı olarak serum
proteinlerinin denatürasyonu stabilizer olarak etkinliğinin
artmasına neden olur. Ancak; yine de stabilizer ilavesi
zorunludur.



Kullanılacak stabilizerin çeşit ve miktarını etkileyen 
faktörler:

miksin bileşimi  

kullanılan katkı maddeleri  

işleme koşulları (süre, sıcaklık ve basınç)

depolama sıcaklığı 

Genellikle % 0.1-0.5 oranında kullanılır. Yağsız
dondurmalar  % 1.0 oranına kadar stabilizer
gerektirmektedir. 



En fazla kullanılanlar:

 Karboksimetil selüloz (CMC) 

Karragenanlar 

Mikrokristalin selüloz  

Guar sakızı

Keçi boynuzu sakızı 



Emülgatörler

 Sıvı sistemde iki fazı belirli bir süre birlikte tutmak 
amacıyla kullanılan maddelerdir. Moleküllerinde iki 
farklı grup bulunur;  molekülün bir ucunun suya, diğer 
ucunun da yağa karşı ilgisi fazladır.

Bu şekilde çok küçük konsantrasyonlarda bile bir faz 
diğeri içinde kolaylıkla dağılabilmekte ve herhangi bir 
şekilde yağ globüllerinin birleşmesini önlenmektedir.

Miks dondurulmadan önce dispers olmuş yağ 
globüllerini emülsiyon içinde tutarak stabil kalmalarına 
yardımcı olur



İlk kullanılan emülgatör yumurta sarısı dır, halen bazı 
Fransız dondurmalarına istenilen lezzeti kazandırmak 
amacıyla % 0.5-1.0 oranında katılmaktadır. 

Sıvı, donmuş ya da kurutulmuş şekilde 
kullanılmaktadır.

Kullanım oranı dondurmanın bileşimi ve emülsifiyerin 
tipine bağlı olmaktadır. 

Az kullanıldığında etki göstermez, fazla kullanımı  geç 
erime, pıhtılı erimeye neden olur 

Kullanım oranı % 0.1-0.3 arasıdır.  



Dondurmada kullanılan emülgatörler

Genel

adı

Kimyasal adı HL

B

Ara yüzey 

gerilimi 

(dynes/cm)

GMS Gliserol monostearat 3.8 5.52

GMO Gliserol monooleat 2.8 5.09

Span 60 Sorbitan monostearat 4.7 5.64

Span 80 Sorbitan monooleat 4.3 5.02

Tween

60

Polioksietilen sorbitan 

monostearat

14.

9

2.42

Tween

80

Polioksietilen sorbitan 

monooleat

15.

0

2.24



Ticari karışım

Her bir stabilizer ve emülgatör farklı özelliklere
sahiptir değişik nitelikteki miksler için tek bir tanesi
yeterli değildir.

Duyusal ve tekstürel özellikler yönünden iyi bir ürün
için bazı stabilizerler birbirleriyle karıştırılmakta ve
stabilizer/emülgatör karışımları kısaca stabilizer olarak
satılmaktadır



Ticari stabilizatör emülgatör karışımları

Karışım I Karışım II

Sellüloz jel Mono/digliserid

Serum proteini 

konsantratı

Mikrokristalin 

selüloz

Mono/digliserid Sellüloz sakızı

Karagenan Keçiboynuzu 

sakızı

Modifiye nisaşta



Aroma ve çeşni maddeleri

 Doğal : meyve suları, meyve püreleri, pulplar ve
meyve parçaları, kuruyemişler, çikolata ve ürünleri,
fırıncılık ürünleri. Ayrıca; acı badem, bergamot, yabani
kiraz, yasemin ve misket limonu gibi bitkilerden tat ve
koku maddeleri olarak yararlanılır.

Yapay: asetoin, allil sinnemat, metil-naftil keton,
izobütil bütirat, anizil propiyanat verilebilir

Yapay olanlar tat yanında koku da verirler.



Renklendiriciler

Renklendiriciler elde ediliş şekillerine göre

Doğal 

• mikrobiyel 

• bitkisel 

• hayvansal 

• mineral kaynaklardan    elde edilir

• Organik doğal renklendiriciler; anatto (biksin), antosiyaninler, 
klorofiller, karotenler, riboflavin, karamel ve pancar kökü 
kırmızısıdır. 



Yapay

Doğada bulunmaz kimyasal sentezle üretilir,  
başlangıç materyali kömür katranıdır.

Tüm dondurma çeşitlerinde yapay renklendiriciler
kullanılır, sıvı formda ve ısıl işlemden hemen sonra
katılır.

• Vanilyalı dondurmalarda anatto,

• Dondurma külahlarının yapımında anatto, tartrazin, Sunset
yellow FCF yer almaktadır



Endüstriyel dondurma üretiminde işlem basamakları



İlk aşama dondurma miksinin hazırlanması

1 -Bu amaçla öncelikle miks reçetesi belirlenir 
Reçete neden önemli :

 Bileşim ögelerinin belirli bir oranda ve dengeli olması gerekir

 standart ve tüzüğe uyum

 yapı ve tat kusurlarını önleme  

 Ekonomiklik ve  tüketici tercihleri 

2- Kullanılacak hammaddeler ve bunların bileşimleri 
saptanır. 

3- Miks hesapları ile hammaddelerden hangi miktarlarda 
tartılacağı belirlenir. 



Karışım  

Miktarları belirlenen hammaddeler karıştırıcılı paslanmaz çelik kazana
önce sıvılar sonra katı ve toz maddeler olacak şekilde ilave edilerek
karıştırılır.

Sıcaklığı genellikle 50-60C’dir

Daha sonra karışım paslanmaz çelik veya bez filtreden süzülür.



Pastörizasyon/amaç

Patojen mikrooganizmaların ve enzimlerin imhası 

Maddelerin daha iyi karışımı

Aroma geliştirme

Oksidasyonu engellemek  ve muhafaza kalitesini 
artırmak 

Homojenizasyon etkinliğini artırmak.

Süt proteinlerinin su tutma kapasitesini artırmak



LTLT    68-69C/30 dak 

HTST      80C/25 sn

HTST     90C/1-3 sn

UHT    138C/2-40 sn



Homojenizasyon

Amaç, yağ globüllerinin çaplarını yaklaşık 2 µm’den daha küçük
bir değere azaltarak sürekli ve stabil bir süspansiyon
oluşturmak

Homojenize yağ dondurucuda çok yavaş bir şekilde (kontrollü)
yayıklanır, buna kullanılan emülsifiyerler de katkıda bulunur.

Sonuçta ürün kuru görünümlü ve erimeye karşı dayanıklı
olmaktadır.



Homojenizasyondan sonra yağ globül membranı önce
emülgatör tabakasıyla kaplanır, onun üzerine kazein
esaslı süt proteini tabakası yerleşir

Böylece düzgün pürüzsüz ve yumuşak bir yüzey elde
edilir.

Bu yapı homojenizasyon işlemiyle başlayıp
olgunlaştırma aşamasında son şeklini alır



Homojenizasyon basıncı

Homojenizasyon basıncının seçiminde yağ oranı önemlidir

Genel olarak dondurma miksindeki yağ oranı arttıkça
uygulanan basınç azaltılmakta ve iki aşamalı homojenizasyon
uygulanmaktadır



Homojenizasyon sıcaklığı

Optimum yağ dağılımı için en uygun sıcaklık
75-85C

Bunun altındaki ve üstündeki değerlerde topaklaşma
ve kümeleşme riski mevcuttur

Ayrıca yüksek sıcaklıklarda emülgatörlerin etkinliği
artırıldığından 80C’ye yükseltme homojenizasyon
etkinliğini artırmaktadır.



Soğutma

Homojenizasyon/pastörizasyon işleminden sonra miks, 0-
5C’ye soğutularak işleninceye kadar olgunlaştırma tankında
bekletilir.

Mikste viskozite artışını önlemek ve işlenmesini
kolaylaştırmak bakımından kısa sürede soğutma önemlidir.

Yağın kristalizasyon derecesini arttırır

Bakteri faaliyeti de engellenir



Olgunlaştırma

Dondurulma işleminden önce miksin en fazla 5C’ye kadar
soğutularak bekletilmesi.

Olgunlaştırma süresi kullanılan stabilizere göre 3-6 saat ile 24
saat arasında değişir.

Olgunlaştırmayla miksin yapısında değişimler meydana gelir ve
bunlar ürünün yapı ve tekstürünü etkiler.



Olgunlaştırma sonucunda:

dondurmanın yapısı düzelir

kremamsı his artar

erimeye karşı dayanım artar 

depolama nitelikleri iyileşir

 Soğutmayla başlayan yağ globüllerindeki kristalizasyon 

olgunlaştırma süresince ilerler 



Miksin dondurulması

Dondurulma işlemi üretimin en önemli aşamasıdır ve
son ürünün kalitesini, hoşa giderliğini ve verimliliğini
direkt olarak etkiler.

İki kısımdan oluşur:
(1)Miks sürekli olarak karıştırılırken ortama hava

verilerek hızlı bir şekilde dondurulma:
Belirli büyüklüklerde buz kristalleri oluşturulması

sağlanır.

(2) Karıştırılma olmaksızın ısının hızlı bir şekilde
uzaklaştırılmasıyla sertleştirme:
Bu aşamada buz kristallerinin yüzeyinde bulunan su

donar.



Miks sıvı soğutucu ile soğutulan ve basınç altındaki sürekli
dondurucu silindire pompalanır

Dondurucunun silindiri içerisinde, üzerine keskin kazıyıcı
bıçakların yerleştirildiği yüksek devirli şaft bulunur

Bıçaklar dondurucu silindirin yüzeyine çok yakın (yumuşak)
temas eder ve fonksiyonu silindir yüzeyindeki çok ince, küçük
buz kristallerini kazımaktır

Bu kristallerin hızlı bir şekilde uzaklaştırılmasıyla ürün hem
daha yumuşak bir yapı kazanır hem de buz kristalleri silindir
üzerinde buz tabakası oluşturmaz



Dondurma üretimi sırasında miksteki suyun tümü buza 
dönüşmez; çıkış sıcaklığına bağlı olarak suyun 

• % 33-67’si dondurulma  

• %23-53’ü de sertleştirme    sırasında kristalize edilmektedir. 

Ürünün dondurucudan çıkış sıcaklığı     –5/-7C civarındadır. 



Paketleme

Yumuşak tipler hariç, dondurucudan çıkan dondurma değişik 
şekil ve büyüklükteki paketlere doldurulur ve sertleştirme 
odasına yollanır.

Dondurucudan çıktıktan sonra değişik aroma maddeleri eğer 
varsa tatlandırıcılar eklenir, dekorasyon için fındık, fıstık, meyve 
ve çikolata ilave edilir.

Ambalaj büyüklüğü:

• Satış şekli

• Tüketici tercihi

• Ambalaj materyalinin özellikleri

• Fiyat 



Paketleme işlemlerinin tamamı sürekli dondurucu 
hattında gerçekleşir. Aşamaları:
• Şekil verme
• Doldurma
• Kapatma
• Tartım
• Ambalajlama 

Birim paketin birleştirilerek daha büyük kutulara ya 
da ambalajlara konulması sertleştirmeden sonra 
yapılır. 



Dondurmada hacim artışı (overrun)

Yüksek kaliteli ürünler daha düşük hacim artışına sahiptir

Hacim artışı azaldıkça ürünün fiyatı da artmaktadır



Çeşitli dondurmaların hacim artışı oranları

Dondurma tipi Hacim artışı (%)

Süper kaliteli sade dondurma 20-40

Kaliteli sade dondurma 60-75

Sade dondurma (paketlenmiş) 75-90

Sade dondurma (bulk halde) 90-100

Sherbet 30-40

Ice 25-30

Yumuşak dondurma 30-50

Milk shake 10-15



Sertleştirme

Dondurma dondurucudan çıktığında yarı-katı kıvamdadır ve
şeklini muhafaza edemeyebilir. Dondurulma işlemi paketin
içindeki sıcaklık -18C (-25C/-30C) ’ye düşünceye kadar devam
ettirilir

Büyük buz kristallerinin oluşmaması için sertleştirme hızlı
olmalıdır

Paketlemeden sonra dondurma -40C’de ve 10 m/sn gibi kuvvetli
hava sirkülasyonu olan sertleştirme tünellerinden geçirilir.

Sertleştirmeden önce paketlerin üst üste yığılması deformasyona
neden olur.



Sertleştirme yöntemleri

Küçük işletmelerde kabinler 

Büyük işletmelerde sertleştirme tünelleri

Depolama odaları içinde soğuk hücrelerin veya bölgelerin 
kullanılması 

(paketler depolara doğru taşınırken bu bölgelerde üzerlerine soğuk 
hava üflenir)

Soğuk hücreler sertleştirme tünellerinde de yer alabilir. 



Depolama

Ürün sertleştirmeden hemen sonra pazarlanabilir ya
da 1-2 hafta süreyle depolanabilir

İşletmeler üretilen dondurmanın, üretimden
pazarlanmasına kadar geçen sürenin 5 günden fazla
olmasını istemezler.

Sertleştirmede -18C veya daha düşük sıcaklıklar
amaçlanırken depolamada –25C / -35C istenir



Şekil 8.6. Dondurmanın fiziksel yapısı: (1) hava hücreleri, (2) hava hücrelerini çevreleyen emülsifiye yağ,

(3) buz kristalleri, (4) laktoz kristalleri

Dondurmanın yapısı



Yeni nesil dondurmalar/ ekstrüzyon yöntemi

Eğlenceli şekillendirilmiş sapsız dondurmalar (bar tipi) veya sap
takılmış düzensiz kenarlı dondurmalar ancak ekstrüzyon
yöntemiyle dondurulmaktadır.

Çünkü; özellikle sapsız olanlarda kalıplardan çekip çıkarma
olanağı bulunmamaktadır.

Bu yöntemde, -5.5°C’deki dondurma, dondurucudan yatay veya
dikey şekilde yer alabilen veya çok değişik biçim ve şekillerde
olabilen ekstrüder başlıklarına pompalanır.

Ekstrüderden çıkan dondurma elektrikle ısıtılmış teller yardımıyla
porsiyonlara ayrılır ve istenirse sap takılır.

Bu şekilde oluşturulmuş parçacıklar taşıyıcı plaka yardımıyla
sertleştirme odasına (-41°C/-43°C) yollanır.

Daha sonra çikolata veya diğer materyallerle kaplanarak
paketleme işlemi gerçekleştirilir



Yapı kusurları

Ufalanan gevrek yapı: 
• Düşük kurumadde içeriği 
• yetersiz stabilizasyon ; kepçe daldırıldığında dağılma eğilimi  

Yapışkan yapı: 
• Stabilizer ve kurutulmuş nişasta şurubunun fazla kullanımı;  

dondurma erimeye karşı direnç gösterir 

Kitle küçülmesi: 
• düşük kurumadde oranı
• yüksek hacim artışı 
• uygun olmayan depolama koşulları 



Tekstür kusurları

Tereyağımsı, yağlı tekstür: 

Dondurma eridikten sonra ağızda tereyağı parçalarının kalması ve 
ağzın yağ tabakası ile kaplanması.

yağ oranının yüksekliği 

yetersiz homojenizasyon 

Buzlu tekstür: 
• Miksin hatalı formüle edilmesi, 
• Isı şokların ın önlenememesi 
• Üretim hataları 

Belirti: ağızda olağanüstü soğukluk hissi ve buz kristalleri 

Kumlu tekstür: 
• Peyniraltı suyu tozunun fazla kullanılması
• Ürünün ısı şoklarına maruz kalması 



Erime kusurları

Eriyememe ve geç erime: Ürünün oda sıcaklığında 10-15 
dakikadan daha uzun süre şeklini koruması.

Aşırı stabilizer-emülsifiyer kullanımı

Dondurmanın uzun süre depolanması  

Köpüklü erime: Ürün tamamen eridiğinde 0.3-0.5 cm çapında 
büyük hava kabarcıkları olması.

Yumurta sarısının fazla kullanılması 

Miske fazla hava verilmesi  



Tat kusurları

Aroma maddelerinden kaynaklanan kusurlar: 

• Aroma eksikliği, 

• Aşırı aroma 

• Doğal olmayan aroma  

Şurup tadı: 

• Nişasta ve şeker şuruplarının fazla kullanılması (maltımsı ve 
karamel benzeri tat)

Pişmiş tat: 

• Süt ve ürünleri ve miksin kontrolsüz koşullarda pastörizyon.
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